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Anotace 
 
Článek, na základě provedené analýzy platných právních předpisů, zdůrazňuje, že 
Ministerstvo životního prostředí plnohodnotně zabezpečuje jeho kompetence, stanovené 
mu v §19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky. Obdobně je odpovídajícím způsobem v příslušných právních 
předpisech popsána problematika požární prevence, jmenovitě požáry vegetace. Tato 
problematika však není jednoznačně popsána ve vztahu k národním parkům a chráněným 
krajinným oblastem. V článku je popsán možný způsob novelizace příslušných právních 
předpisů. 
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Summary 
 
The article, based on the analysis of existing legislation, stresses that the Ministry of 
Environment is able to fully secure its remit, set in Section 19 paragraph. 2 of Law no. 2/1969 
Coll., On the Establishment of Ministries and other Central Bodies of State Administration in 
the Czech Republic. Similarly, accordingly in the relevant legislation, described the issue of 
fire prevention, namely with regard the vegetation fires. However, this issue is not clearly 
described in relation to national parks and protected landscape areas. That’s also why the 
article describes a possible way of amendment to the relevant legislation. 
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Analýza a návrh odpovídající úpravy právních předpisů v oblasti prevence vzniku  
 a šíření požárů vegetace 

 
Zhodnocení platného právního stavu 

 
Oblast ochrany životního prostředí a problematika prevence možného vzniku a šíření 

požárů vegetace a jejich dopadů na životní prostředí se váže k následujícím platným právním 
předpisům (jejich případná právní úprava): 

 

 zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů, (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve 
znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy  
a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon  
o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Kromě výše uvedených zákonů se problematiky životního prostředí dotýkají také tyto 

právní předpisy: 
 

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
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 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 

 zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

 zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č.182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 17/1992 Sb.), definuje základní pojmy, jako jsou zejména „životní prostředí“, 
„znečišťování a poškozování životního prostředí“, a „ekologická újma“. Znečišťování  
a poškozování životního prostředí je definováno jako „vnášení takových fyzikálních, 
chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, 
které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí“ (§ 8 odst. 1 zákona 
č. 17/1992 Sb.). Poškozování životního prostředí je definováno jako „zhoršování jeho stavu 
znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy“ (§ 8 
odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb.), jedná se tedy o poškození v důsledku protiprávní činnosti. 
Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty stanovené zvláštními 
předpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo 
ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky 
životního prostředí (§ 12 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb.).  

Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného 
nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému 
poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit (§ 13 
zákona č. 17/1992 Sb.).  Zákon č. 17/1992 Sb. dále stanoví některé povinnosti v souvislosti 
s odpovědností za škody na životním prostředí. Každý je povinen, především opatřeními 
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přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí  
a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí (§ 17 odst. 1 zákona  
č. 17/1992 Sb.). Každý, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje životní prostředí, nebo 
kdo využívá přírodní zdroje, je povinen na vlastní náklady zajišťovat sledování tohoto 
působení a znát jeho možné důsledky (§ 18 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb.). Každý, kdo zjistí, 
že hrozí poškození životního prostředí, nebo že k němu již došlo, povinný učinit v mezích 
svých možností nezbytná opatření k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků  
a neprodleně ohlásit tyto skutečnosti orgánu státní správy (§ 19 zákona č. 17/1992 Sb.).  
  
 Náprava ekologické újmy 
 

Pojem „ekologická újma“ je zákonem č. 17/1992 Sb. definován jako ztráta nebo 
oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením 
vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti (§ 10). Jde o velmi širokou a obecně 
platnou definici. Ekologická újma může vznikat i jednáním v rámci limitů stanovených 
právními předpisy. Ekologická újma způsobená nad rámec právních předpisů je však 
v rozporu s právními předpisy a zákon č. 17/1992 Sb. v tomto případě pojednává  
o odpovědnosti za ekologickou újmu v § 27: „Každý, kdo poškozováním životního prostředí 
nebo jiným protiprávním jednáním způsobil ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené 
funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo z vážných důvodů 
účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to 
možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje. 
Oprávněným ze způsobené ekologické újmy je stát. Pro odpovědnost za ekologickou újmu se 
použijí obecné předpisy o odpovědnosti za škodu, pokud v zákoně o životním prostředí není 
stanoveno jinak“.  

Způsob výpočtu ekologické újmy a další podrobnosti má stanovit zvláštní právní 
předpis, který však zatím nebyl přijat. Podle tohoto ustanovení se vzhledem k jistým 
nedůslednostem a chybějící doplňující právní úpravě v praxi nepostupuje a nápravná 
opatření se ukládají podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. 
V § 28 zákona č. 17/1992 Sb. jsou dále stanoveny sankce za způsobení ekologické újmy 
v důsledku protiprávní činnosti. V praxi se však toto ustanovení rovněž nepoužívá  
a postupuje se opět podle sankcí stanovených ve zvláštních právních předpisech, které však 
nejsou vázány na vznik ekologické újmy, ale na konkrétní poškození životního prostředí. 

Pojem ekologická újma je nicméně zavedeným pojmem v jednotlivých složkových 
předpisech, jak je uvedeno dále v tomto příspěvku. Záměrně se používá pojem „újma“  
a nikoliv „škoda“. Škoda, která je upravena hlavně občanským zákoníkem, je institut 
soukromoprávní a slouží zejména k ochraně zdraví a majetku. Náhrada za způsobenou škodu 
se poskytuje jednotlivým poškozeným osobám. Ekologická újma je však institut 
veřejnoprávní a oprávněným k jejímu vymáhání je stát. Proto musí mít též zvláštní právní 
úpravu, která respektuje její charakter. 

Určitou návaznost použití institutu ekologické újmy lze nalézt v zákoně České národní 
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Orgán 
ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli 
přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin (§ 9 
odst.  
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1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) – zde právě nejde o protiprávnost. 
Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je 
zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb.  
i náhrady ekologické újmy (§ 9 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.). Orgán ochrany přírody může 
z vlastního podnětu nebo na návrh po provedeném řízení jím vydané rozhodnutí změnit, 
popřípadě zrušit vyžadují-li to zájmy přírody a krajiny chráněné tímto zákonem, zejména 
vznikla-li nebo hrozí-li vážná ekologická újma (§ 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) 
nebo dochází-li při činnosti vykonávané na základě rozhodnutí k porušování ustanovení 
tohoto zákona nebo k podstatnému poškozování jiných oprávněných zájmů v ochraně 
přírodního prostředí (§ 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.).  
  
 Preventivní opatření  
 

Zvláštní právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí upravují určitým 
způsobem preventivní a nápravná opatření. Přitom je třeba rozlišovat preventivní opatření 
všeobecné povahy, která musí být přijata provozovatelem v době, kdy ještě neexistuje 
bezprostřední hrozba vzniku škody na životním prostředí (např. havarijní plány) a speciální 
preventivní opatření, která musí být přijaty provozovatelem v době, kdy zjistí bezprostřední 
hrozbu vzniku škody na životním prostředí. Preventivní opatření všeobecné povahy jsou 
určitým způsobem upraveny v jednotlivých předpisech na ochranu životního prostředí, 
kdežto preventivní opatření speciální odpovídají pojetí stanovenému ve směrnici.  

Jako preventivní opatření k odvrácení bezprostřední hrozby vzniku škod na životním 
prostředí je v jednotlivých právních předpisech v oblasti ochrany životního prostředí 
stanovena pravomoc příslušného správního orgánu omezit nebo zastavit provoz činnosti 
v případě hrozby škod na životním prostředí. Mezi zvláštní právní předpisy, které tuto 
pravomoc upravují, patří zejména: 

 

 zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů (§ 3 odst. 4), 

 zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
(§ 66, § 80 odst. 2), 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [§ 78 odst. 
1 písm. m) a n), § 76 odst. 1 písm. f)], 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů [§ 112 odst. 1 písm. c)], 

 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů [§ 19 odst. 2 písm. c), § 34 písm. 
b)], 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon  
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o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů [§ 32 odst. 1 písm. p),  
§ 39 odst. 3)]. 
 
Nápravná opatření 
 
Všeobecný způsob nápravy újmy na životním prostředí, resp. jednotlivých přírodních 

zdrojích, lze nalézt zejména v podobě institutu nápravných opatření v jednotlivých zvláštních 
právních předpisech na úseku ochrany životního prostředí (např. zákon o ochraně přírody  
a krajiny, vodní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, lesní zákon, zákon  
o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy, zákon o integrované prevenci). Jedná se o specifický právní nástroj nápravy 
ekologicky závadného stavu. V zásadě jsou tato nápravná opatření vázána na porušení 
právních předpisů a jsou nařizována osobě, která se tohoto porušení právních předpisů 
dopustila, tedy i původci případné ekologické újmy.  

Výjimky z tohoto pravidla představuje právní úprava obsažená v § 42 odst. 2 a 4 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách - (odstraňování následků nedovoleného vypouštění 
odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií) nebo v § 35 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - (zajišťování  
a likvidace starých důlních děl). Jiným průlomem do zásady, že nápravná opatření a nápravu 
škod na životním prostředí hradí jejich původce, je možnost dobrovolného příspěvku na 
tento typ škod. Jedná se zejména o příspěvek ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky poskytovaný vlastníkovi nebo nájemci pozemku na zmírnění ekonomických 
důsledků vyplývajících z uložených nápravných opatření podle zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu (§ 3 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb.). 

Mezi zvláštní právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, podle kterých jsou 
ukládána nápravná opatření, patří zejména: 

 

 zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů (§ 3 odst. 2), 

 zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 80 odst. 1, § 86), 

 zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů [§ 3 odst. 3, § 14 písm. b), § 18 odst. 3], 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [§ 76 odst.  
1 písm. c)], 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů [§ 42, § 112 odst. 1 písm. b), § 115 odst. 16], 

 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů [§ 19 odst. 2 písm. a)], 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

 zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy  
a genetickými produkty [§ 21, § 31 odst. 1 písm. b), § 34], 

 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky § 34 odst. 4]. 
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Ekologická újma na chráněných druzích a přírodních stanovištích 
 

Účelem zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) je přispět k udržení a obnově 
přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, 
k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Určitá forma kompenzace ekologické újmy je 
upravena v § 9 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.  

Podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb. je orgán ochrany přírody a krajiny oprávněn 
stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla 
způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě 
takovou činnost zakázat. 

Podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb. mají vlastníci a nájemci pozemků zlepšovat podle 
svých možností stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování 
druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability. Neučiní-li tak vlastník 
nebo nájemce pozemku sám na výzvu orgánu ochrany přírody, jsou tyto orgány oprávněny 
provádět zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí samy nebo prostřednictvím 
někoho jiného. V případě zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí se však 
nejedná o odstraňování protiprávního stavu. 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. je České inspekci životního prostředí (ČIŽP) umožněno, 
aby v případech hrozící škody nařídila omezení, popřípadě zastavení škodlivé činnosti až do 
doby odstranění jejích nedostatků a příčin. Toto ustanovení § 80 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb. je tedy výslovně použitelné pouze v případech hrozící škody. Samozřejmě musí směřovat 
vůči osobě, která je ČIŽP známa a která je původcem hrozící škody.  

V § 86 zákona č. 114/1992 Sb. jsou upraveny podmínky ukládání nápravných opatření 
v případě škod na přírodě v důsledku protiprávního jednání. Kdo poškodí, zničí nebo 
nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit 
ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do 
původního stavu rozhoduje orgán ochrany přírody (§ 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). 
Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit 
povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je 
kompenzovat, byť jen zčásti, následky nedovoleného jednání (§ 86 odst. 2 zákona  
č. 114/1992 Sb.). Uložením povinnosti uvedení do původního stavu či náhradního opatření 
není dotčena povinnost náhrady škody podle jiných předpisů ani možnost postihu za 
přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin (§ 86 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.).  

Zákon č. 114/1992 Sb. upravuje jako specifická opatření tzv. kompenzační opatření, 
která jsou nezbytná pro zajištění ochrany a celistvosti území Natura 2000 (§ 45i odst. 9 
zákona č. 114/1992 Sb.), což vyplývá z požadavku směrnice 92/43/EHS. Pokud hodnocení 
koncepce nebo záměru prokáže negativní vliv na území Natura 2000 a neexistuje variantní 
řešení bez negativního vlivu, lze navrženou koncepci nebo záměr schválit, případně řešení 
v rámci územně plánovací dokumentace přijmout jen z naléhavých důvodů převažujícího 
veřejného zájmu a za současného uložení kompenzačních opatření. Tyto kompenzační 
opatření stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu 
příslušného ke schválení koncepce nebo záměru. Uložení a zajištění kompenzačních opatření 
je v tomto případě důvodem pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem veřejné 
správy. V případě stanoviska ke konceptu řešení územně plánovací dokumentace orgán 
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ochrany přírody navrhne kompenzační opatření v rozsahu a podrobnosti odpovídající 
příslušnému druhu územně plánovací dokumentace. Svým charakterem jsou tyto 
kompenzační opatření zvláštním preventivním opatřením ve smyslu směrnice 2004/35/ES, 
nejde o případy porušení právních předpisů a musí mít přednost před režimem navrhované 
právní úpravy. 

Česká inspekce životního prostředí zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození 
přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. ČIŽP je mimo 
jiné oprávněna rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle 
§ 86 odst. 1 nebo ukládat povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2 
(§ 80 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). 
 
 Ekologická újma na povrchové a podzemní vodě 

 
Účelem zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vodní zákon) je mimo jiné chránit povrchové  
a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro 
zachování a zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod a přispívat k ochraně vodních 
ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Vodní zákon upravuje 
náhrady za ztrátu podzemní vody (§ 29 odst. 2 vodního zákona) a dále podmínky 
odstraňování havárií (§ 40 až 41 vodního zákona) a ukládání nápravných opatření 
k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se 
závadnými látkami nebo havárií (§ 42 vodního zákona). 

V § 29 odst. 2 vodního zákona je upravena objektivní odpovědnost za ztrátu 
podzemní vody, která není vázána na protiprávní jednání. Podle tohoto ustanovení je osoba, 
která způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti 
odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vod v něm, povinna nahradit 
škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního 
zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního 
stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je 
povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého 
majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši 
rozhoduje soud. Tím nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody. Tento způsob 
nápravy škod na podzemních vodách se použije i pro nápravu důlních škod na podzemních 
vodách podle § 37 odst. 2 horního zákona. 

Vodní zákon dále definuje pojem havárie (§ 40) a stanoví povinnosti při vzniku 
havárie (§ 41). Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného 
zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými 
látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními 
odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod 
v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních 
zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, 
skladování, dopravě a odkládání ropných látek, zvlášť nebezpečných látek, popř. 
radioaktivních zářičů a radioaktivních odpadů, pokud takovému vniknutí předcházejí. 
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Podle § 41 vodního zákona je původce havárie povinen činit bezprostřední opatření 
k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě 
pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. Kdo způsobí nebo zjistí 
havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo 
jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí. Hasičský 
záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni 
neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci 
životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo 
zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu. Dojde-li 
k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo zdraví 
lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následkům 
havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi. Původce havárie je povinen na 
výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění opatření při odstraňování příčin  
a následků havárie s těmito orgány spolupracovat. Osoby, které se zúčastnily zneškodňování 
havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci životního prostředí potřebné údaje, pokud 
si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému záchrannému sboru České republiky. 

Vodní zákon upravuje podmínky ukládání nápravných opatření k odstranění škod na 
vodách způsobených protiprávní činností. Podle § 42 vodního zákona ukládá ČIŽP nebo 
vodoprávní úřad nápravná opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění 
odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií. Nápravná 
opatření spočívající v nápravě závadného stavu nebo v zajištění náhradního odběru vod, 
pokud to vyžaduje povaha věci, se ukládají tomu, kdo porušil povinnost k ochraně 
povrchových nebo podzemních vod. Náklady na provedení opatření k nápravě nese ten, 
jemuž bylo opatření k nápravě uloženo. Pokud ten, komu byla uložena opatření, je neplní  
a hrozí nebezpečí z prodlení, zabezpečí opatření k nápravě vodoprávní úřad nebo Česká 
inspekce životního prostředí na náklady původce. Za původce závadného stavu se považuje 
ten, kdo závadný stav způsobil. Pokud k havárii došlo v důsledku zásahu Hasičského 
záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany, nepovažují se za 
původce havárie, jestliže k zásahu použili přiměřených prostředků. Povinnosti plynoucí 
z opatření k nápravě uloženého původci závadného stavu nebo nabyvateli majetku 
přecházejí na jejich právní nástupce (§ 42 odst. 3 vodního zákona). Vlastníci majetku, na 
němž závadný stav vázne nebo jejichž majetku je nutno použít při odstranění závadného 
stavu, a kteří nejsou těmi, jimž bylo opatření k nápravě uloženo, jsou povinni strpět 
provedení opatření k nápravě uloženého nebo nařízeného vodoprávním úřadem. Za tím 
účelem jsou povinni umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky a stavby a strpět 
omezení obvyklého užívání svých pozemků a staveb (§ 42 odst. 5 vodního zákona). Po 
dokončení nápravných opatření jsou ti, jimž byla uložena, povinni na své náklady uvést 
pozemky nebo stavby do předchozího stavu, pokud se s jejich vlastníky nedohodli jinak (§ 42 
odst. 7 vodního zákona). 

Nelze-li opatření k nápravě uložit a hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění 
povrchových nebo podzemních vod, zabezpečí nezbytná opatření k nápravě příslušný 
vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu České inspekce životního prostředí. 
Může k tomuto účelu uložit provedení opatření k nápravě právnické osobě nebo fyzické 
osobě podnikající podle zvláštních právních předpisů, která je k provedení opatření 
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k nápravě odborně a technicky způsobilá. Účastníkem řízení o uložení opatření je jen tato 
osoba; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. K tomuto účelu zřizuje kraj 
v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 000 Kč (§ 42 odst. 4 
vodního zákona). Náklady na uvedení pozemků nebo staveb do předchozího stavu hradí po 
dokončení nápravných opatření obec, a to z prostředků státu (§ 42 odst. 7 vodního zákona). 
 
 Ekologická újma na půdě 

 
V právním řádu České republiky neexistuje právní předpis, který by upravoval 

komplexně ochranu půdy jako složky životního prostředí. Jako základní přírodní bohatství, 
nenahraditelný výrobní prostředek a jedna z hlavních složek životního prostředí je chráněn 
zejména tzv. zemědělský půdní fond. Na jeho ochranu byl přijat zákon ČNR č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  
č. 334/1992 Sb.). 

Podle § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. tvoří zemědělský půdní fond pozemky 
zemědělsky obhospodařované (zemědělská půda), což je orná půda, chmelnice, vinice, 
zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, ale také půda, která byla a má být nadále zemědělsky 
obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (půda dočasně neobdělávaná). Do 
zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže  
a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako jsou např. polní cesty, 
pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací 
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou nebo ochranné terasy proti 
erozi.  

Zákon č. 334/1992 Sb. stanoví vlastníkům nebo nájemcům povinnosti při hospodaření 
na zemědělském půdním fondu a stanoví možnost ukládat nápravná opatření,  
a to v podstatě za protiprávní činnost. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. jsou vlastníci 
nebo nájemci pozemků povinni hospodařit na zemědělském půdním fondu hospodařit tak, 
aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec, zdroje pitné vody škodlivými látkami 
ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, aby nepoškozovali okolní 
pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané 
pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav. Podle § 3 odst.  
3 zákona č. 334/1992 Sb. mohou orgány ochrany zemědělského půdního fondu ukládat 
nápravná opatření, kterými se nařizuje odstranění zjištěných závad při ochraně 
zemědělského půdního fondu, případně zakazuje používání kontaminovaného pozemku pro 
výrobu zemědělských produktů vstupujících do potravního řetězce. Po provedení těchto 
nápravných opatření může vlastník, nebo nájemce pozemků požádat Státní fond životního 
prostředí České republiky o poskytnutí příspěvku na zmírnění ekonomických důsledků 
vyplývajících z uložených opatření, jde-li o odstranění jím nezaviněných závad (§ 3 odst. 5 
zákona č. 334/1992 Sb.). 

Zákon č. 334/1992 Sb. dále stanoví zásady ochrany zemědělského půdního fondu, aby 
bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, těžební  
a průmyslové činnosti, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší. 
Právnické a fyzické osoby provozující tyto činnosti jsou povinny mimo jiné provádět podle 
schválených plánů rekultivaci dotčených ploch (§ 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb.)  



Ochrana & Bezpečnost – 2013-2014, ročník II., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656,  
Ing. Ján Hrivnák, CSc., Analýza a návrh odpovídající úpravy právních předpisů v oblasti prevence vzniku  

a šíření požárů vegetace (2013-2014_D_12) 
 

 
11 

 
Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

a učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt (§ 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb.). 

Zvláštní ekonomický nástroj ochrany zemědělského půdního fondu představují 
odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 11 a násl. zákona č. 334/1992 
Sb.). 
  
 Ekologická újma na lesích 
 

Právní úprava předcházení a nápravy ekologické újmy, popřípadě škody na lesních 
ekosystémech a lesních pozemcích je obsažena v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní 
zákon). Účelem lesního zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les  
a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního 
prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření 
v něm. Lesní zákon považuje za les lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (tj. lesní půdu). 

V § 11 lesního zákona jsou stanoveny základní povinnosti k ochraně lesa. Každý si 
musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů  
a zařízení sloužících hospodaření v lese. Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření 
v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány 
(plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních dřevin. Lesní 
zákon dále stanoví zákazy některých činností v lese. V lesích je například zakázáno odhazovat 
hořící nebo doutnající předměty nebo znečisťovat les odpady nebo odpadky (§ 20). 

V § 21 lesního zákona jsou upraveny náhrady za poškozování lesa. Právnické a fyzické 
osoby, které při své činnosti používají nebo produkují látky poškozující les a les ohrozí nebo 
poškodí, jsou povinny provádět opatření k zabránění nebo zmírnění jejich škodlivých 
následků. Dojde-li v návaznosti na provádění výstavby k přerušení souvislosti ucelených 
lesních částí, lesních cest nebo jiných objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese, je ten, 
kdo je způsobil, povinen osobě, které tím vznikla újma, nahradit i zvýšené provozní náklady, 
které jí tím vznikly. Ustanovení o ekologické újmě podle zákona č. 17/1992 Sb. tím nejsou 
dotčena. Za lesní porost smýcený v souvislosti s prováděním výstavby je investor povinen 
zaplatit to, čeho by vlastník lesa při řádném hospodaření dosáhl, kdyby nedošlo 
k předčasnému smýcení lesního porostu, a to po odečtení částky, kterou případně získal za 
dříví z likvidovaného lesního porostu. Bližší podrobnosti stanoví vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. 

Další povinnosti k ochraně lesa jsou upraveny v § 32 lesního zákona. Jedná se  
o povinnost vlastníků lesa provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo 
působení škodlivých činitelů na les, zejména zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých 
činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených 
opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy 
lesů a provést nezbytná opatření, preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů nebo provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů podle zvláštních 
předpisů. Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové 
kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa 
povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků. Orgán 
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státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých  
a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu, provedení ochranného 
zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů, zničení 
napadených semen a sazenic, průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva, omezení 
nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin. Opatření při vzniku 
mimořádných okolností může orgán státní správy lesů uložit též vyhláškou. Jde-li o opatření 
v zájmu jiného než vlastníka lesa, rozhodne orgán státní správy lesů i o tom, kdo ponese 
náklady s tím spojené. Vlastníci lesů, uživatelé honiteb a orgány státní správy lesů jsou 
povinni dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří. Vlastník lesa je 
povinen zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu, zejména vhodnou druhovou skladbou dřevin 
a jejich rozmístěním v porostu, výchovou v mladých porostech, zakládáním zpevňovacích 
pásů na okraji i uvnitř lesních porostů, používáním vhodných způsobů a postupů obnovy  
a řazením sečí. Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly 
ohroženy lesy sousedních vlastníků. Vlastník lesa je povinen chránit les před znečišťujícími 
látkami unikajícími nebo vznikajícími při jeho hospodářské činnosti. V lese je povinen 
používat výhradně biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil a biologicky 
odbouratelné hydraulické kapaliny. Při ochraně lesních porostů je povinen dát přednost 
účinným technologiím šetřícím životní prostředí. Vyskytne-li se v okolí lesů nebo na skladech 
dříví některý ze škodlivých organismů v nadměrném množství, může orgán státní správy lesů 
uložit opatření k vyhubení těchto škodlivých organismů, nebo proti jejich rozšíření  
i právnickým a fyzickým osobám, které skladují dříví nebo užívají pozemky v okolí lesů. 
Podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa proti škodlivým činitelům jsou upraveny ve vyhlášce 
Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních 
k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže. 

Zvláštním ekonomickým nástrojem ochrany lesa jsou poplatky za odnětí pozemků 
plnění funkcí lesa (§ 17 lesního zákona). 

Podle § 51 lesního zákona orgány státní správy lesů dozírají, zda vlastníci, popřípadě 
nájemci lesů hospodaří podle schválených plánů nebo převzatých osnov a ukládají opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě i opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich 
funkcí. V případě hrozící škody jsou oprávněny rozhodnout o omezení nebo zastavení výroby 
nebo jiné činnosti v lese až do doby odstranění nedostatků nebo jejich příčin. 
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 Vybraná ustanovení zákonů vztahující se k požárům vegetace (k Národním parkům) 
 
Národní parky (vyhlašované zpravidla zákonem nebo jiným právním předpisem) jsou 

zpravidla právnickou osobou, pro které zejména z hlediska zákona č. 133/1985 Sb.,  
o požární ochraně, vyplývají následující povinnosti: 
 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 4 
 

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 
 

1) Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti   
       j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.  

 
§ 5 

 
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

 
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny 
 
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné 
prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární 
nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené 
požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, 
kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat 
pouze schválené druhy,  
 
b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné 
příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup 
k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, 
topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání 
požárně bezpečnostních zařízení,  
 
c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností,  
 
d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, 
zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné 
prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,  
 
e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika 
požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování 
předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,  
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f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku 
požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se 
k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit 
jím uložená opatření,  
 
g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné 
k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,  
 
h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského 
záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo  
v prostorách, které vlastní nebo užívají. 
 
(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování 
hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, 
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném 
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně 
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro 
tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních 
předpisů nejsou tímto dotčena.  
 

§ 6 
 
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny  
 
a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí 
provozované činnosti,  
 
b) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti 
prokazovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky 
provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním 
předpisem,  
 

§ 7 
 
(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém 
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.  
 
(2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než  
50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec 
povinností stanovených v § 5, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho 
rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, 
pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.  



Ochrana & Bezpečnost – 2013-2014, ročník II., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656,  
Ing. Ján Hrivnák, CSc., Analýza a návrh odpovídající úpravy právních předpisů v oblasti prevence vzniku  

a šíření požárů vegetace (2013-2014_D_12) 
 

 
15 

 
Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

§ 69a 
 
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou povinny zřídit jednotku požární 
ochrany, a obce mohou na základě smlouvy o sdružení uzavřené podle zvláštního zákona 
vzájemně mezi sebou nebo s hasičským záchranným sborem kraje sdružovat prostředky  
a zřídit společnou jednotku požární ochrany. Společnou jednotku požární ochrany mohou 
dvě nebo více obcí zřídit jen vytvořením svazku obcí. Druh společné jednotky požární 
ochrany se stanoví podle toho, jakou jednotku požární ochrany jsou právnické osoby  
a podnikající fyzické osoby nebo obce povinny zřídit, a to v pořadí podle § 65 odst. 1.  
 
(2) Hasičský záchranný sbor kraje schvaluje zřizování společných jednotek požární ochrany, 
zejména zabezpečuje, aby byly dodrženy požadavky základní tabulky plošného pokrytí 
uvedené v příloze zákona. Ministerstvo schvaluje zřizování společné jednotky požární 
ochrany, pokud je jedním z účastníků hasičský záchranný sbor kraje. V hlavním městě Praze  
a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň budou společné jednotky požární ochrany zřízeny 
smlouvou o sdružení mezi těmito městy a hasičským záchranným sborem kraje. Tyto 
smlouvy upraví užívání majetku ve vlastnictví těchto měst a další vztahy.  
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 
§ 15 

 
Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním 

nebezpečím 
 
(1) Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, 
zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení podmínek 
požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím (dále jen "místa"), kde 
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, 
podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst.  
2 zákona).  
 
(2) V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle odstavce 1 se ve vztahu  
k provozovaným činnostem se zvýšeným požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí  
 
a) vyskytující se možné zdroje zapálení,  
 
b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry 
vyskytujících se látek potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života  
a zdraví osob a majetku,  
 
c) základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií (výška stavby, 
konstrukční systém, odstupové, popřípadě bezpečnostní vzdálenosti, dělení do požárních 
úseků, technická zařízení, druh provozu a technologií) z hlediska jejich vlivu na vznik a šíření 
případného požáru a zplodin hoření. Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy 
od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.  
 
(3) Na základě vyhodnocení podle odstavce 2 se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, přičemž se vždy  
 
a) vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti pro zahájení, průběh, 
přerušení a skončení činnosti,  
 
b) určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet zaměstnanců zařazených do 
těchto preventivních požárních hlídek,  
 
c) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení (informace, 
výstrahy, příkazy a zákazy),  
 
d) určí způsob zabezpečení volných únikových cest,  
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e) stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným 
požárem, nejsou-li tyto stanoveny výrobcem, například  
 
1. určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek 
případných odstávek zařízení nebo omezení provozu,  
 
2. stanovení maximálního množství hořlavých a hoření podporujících látek, přípravků nebo 
materiálů (dále jen „množství látek“),  
 
3. zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo 
hořlavých prachů,  
 
f) stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení 
provozu (dále jen „doba sníženého provozu“) a v mimopracovní době,  
 
g) vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, 
popřípadě také požadavky na speciální hasební látky a postupy, přičemž se  
vychází z podmínek stanovených touto vyhláškou,  
 
h) určí další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se 
zvýšeným požárním nebezpečím, například pro mimořádné provozování těchto činností na 
přechodných pracovištích, tj. na místech, která nejsou k tomuto druhu činnosti 
projektována, dosud schválena nebo jinak určena (staveniště, volné prostranství, lesní 
porosty apod.) anebo když se změní výchozí podmínky.  
 
(4) Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním 
nebezpečím se zapracují do příslušných druhů dokumentace požární ochrany uvedených  
v § 27.  
 
(5) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel (osoba 
odborně způsobilá nebo technik požární ochrany), přičemž vychází ze stavu vědeckých  
a technických poznatků známých v době jejich stanovení. Za splnění tohoto požadavku se 
považuje dodržení podmínek stanovených normativními požadavky. 
 
(6) V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím 
zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle odstavců 1 až 4 právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak.  
 

§ 18 
 

Složité podmínky pro zásah 
 
Pro potřeby členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí ve smyslu § 4 
odst. 1 zákona se za složité podmínky pro zásah považují činnosti, u kterých nejsou běžné 
podmínky pro zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány  
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a) v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem  
k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob (podzemní hromadné garáže, tunely 
nad 350 m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob),  
 
b) v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez 
upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů 
hasičů (výroba, skladování nebo prodej výbušin, pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo 
hoření podporujících plynů, výskyt radioaktivních látek nebo biologicky nebezpečného 
materiálu, rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energocentra  
s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory  
o celkovém výkonu 1 MVA a vyšším).  
 

§ 27 
 

Druhy dokumentace požární ochrany 
 
(1) Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných 
činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 
Dokumentaci požární ochrany tvoří  
 
a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s 
vysokým požárním nebezpečím,  
 
b) posouzení požárního nebezpečí,  
 
c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,  
 
d) požární řád,  
 
e) požární poplachové směrnice,  
 
f) požární evakuační plán,  
 
g) dokumentace zdolávání požárů,  
 
h) řád ohlašovny požárů,  
 
i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních 
požárních hlídek a preventistů požární ochrany,  
 
j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních 
požárních hlídek a preventistů požární ochrany,  
 
k) požární kniha,  
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l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární 
hlídky.  
 

§ 28 
 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požární nebezpečím nebo  
s vysokým požárním nebezpečím 

 
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím  
a s vysokým požárním nebezpečím (dále jen "začlenění") obsahuje  
a) označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,  
 
b) uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných 
pro začlenění,  
 
c) přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu 
podle písmene a),  
 
d) prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.  
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Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 16 

 
Základní ochranné podmínky národních parků 

 
(1) Na celém území národních parků je zakázáno  
 
c) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,  
 
d) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 
komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu  
a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské 
hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní  
a veterinární službu a vozidel vodohospodářských organizací,  
 

§ 19 
 

Návštěvní řády národních parků 
 
(1) Na území národních parků je omezen vstup, vjezd, volný pohyb osob mimo zastavěné 
území a rekreační a turistická aktivita osob. Podmínky tohoto omezení a výčet turistických  
a rekreačních činností, které jsou zakázány, stanoví tento zákon a návštěvní řády.  
 
(2) Návštěvní řád vydává orgán ochrany přírody národního parku formou obecně závazné 
vyhlášky; osoby trvale bydlící či pracující v národním parku mohou být z její působnosti ve 
stanoveném rozsahu vyňaty. Návštěvní řád může být vydán také pro část území národního 
parku.  
 
(3) Návštěvní řád obsahuje ustanovení o výchovném a osvětovém využívání národního 
parku.  

 
§ 22 

 
Lesy národních parků 

 
(1) Lesy v národním parku nelze zařazovat do kategorie lesů hospodářských; ustanovení  
o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod lze 
použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody.  
 
(2) Příslušnost hospodařit s majetkem k lesům, lesnímu půdnímu fondu a jinému lesnímu 
majetku ve státním vlastnictví, který je na území národních parků a jejich ochranných pásem, 
převedou právnické osoby vykonávající příslušnost hospodařit s majetkem na příslušnou 
správu národního parku do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona a u národních 
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parků vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona do jednoho roku od vyhlášení 
národního parku.  
 
(3) K majetku převedenému podle odstavce 2 vykonává příslušná správa národního parku 
příslušnost hospodařit s majetkem přímo nebo prostřednictvím právnické osoby, kterou  
k tomuto účelu zřídí.  

 
§ 62 

 
Vstup na pozemky 

 
(1) Pracovníci všech orgánů ochrany přírody, kteří se při výkonu své pracovní činnosti prokáží 
služebním průkazem, mají právo vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky při 
plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona a dalších předpisů na úseku ochrany přírody  
a krajiny. Mohou přitom provádět potřebná měření, sledování, dokumentaci a požadovat 
informace nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí. Při výkonu této činnosti jsou 
pracovníci orgánu ochrany přírody povinni co nejvíce šetřit vstupem dotčené pozemky, jakož 
i všechna práva vlastníka.  

 
§ 64 

 
Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody 

 
Hrozí-li poškozování území v národních parcích, národních přírodních rezervacích, národních 
přírodních památkách a v první zóně chráněných krajinných oblastí nebo poškozování 
jeskyně, zejména nadměrnou návštěvností, může orgán ochrany přírody po projednání  
s dotčenými obcemi omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto území nebo jejich 
částí. Zákaz či omezení vstupu musí být řádně vyznačeny na všech přístupových cestách  
a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu.  
 

§ 68 
 

Opatření ke zlepšování přírodního prostředí 
 
(1) Vlastníci a nájemci pozemků zlepšují podle svých možností stav dochovaného přírodního 
a krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému 
ekologické stability.  
 
(2) K provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody mohou uzavírat orgány ochrany 
přírody či obce s vlastníky či nájemci pozemků písemné dohody. Písemnou dohodou lze 
upravit rovněž způsob hospodaření ve zvláště chráněných územích a ptačích oblastech.  
 
(3) Orgány ochrany přírody jsou oprávněny provádět samy či prostřednictvím jiného zásahy 
ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí podle odstavce 1, neučiní-li tak k výzvě orgánu 
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ochrany přírody vlastník či nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o ochranu zvláště 
chráněných částí přírody a významných krajinných prvků.  
 
(4) Vlastníci a nájemci dotčených pozemků jsou povinni strpět provádění zásahů podle 
odstavce 3 a umožnit osobám, které je zajišťují, vstup na pozemky. Orgán ochrany přírody je 
povinen předem vyrozumět vlastníky či nájemce o rozsahu a době zásahu. Za případné škody 
vzniklé vlastníkům či nájemcům pozemků v souvislosti s těmito zásahy odpovídá orgán 
ochrany přírody, který zásahy nařídil. Tím není dotčena odpovědnost osob provádějících tyto 
zásahy.  
 

§ 71 
 

Účast obcí 
 
(1) Obce se prostřednictvím svých orgánů zapojují do ochrany přírody a krajiny ve svých 
územních obvodech. Vyjadřují se zejména k vyhlašování a rušení zvláště chráněných území, 
památných stromů a jejich ochranných pásem.  
 
(2) Orgány státní ochrany přírody jsou povinny spolupracovat s obcemi, předkládat jim 
požadované podklady a informace, poskytovat potřebná vysvětlení k zásahům do přírody  
i způsobům její ochrany, zejména pokud takové zásahy mohou nepříznivě ovlivnit prostředí  
v obci nebo omezit výkon práv jejích obyvatel.  
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Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
 

§ 8 
 

Lesy zvláštního určení 
 
(1) Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se  
 
c) na území národních parků a národních přírodních rezervací.  
 

§ 20 
 

Zákaz některých činností v lesích 
 
(1) V lesích je zakázáno  
 
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,  
 
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,  
 
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa.  

 
§ 22 

 
Bezpečnost osob a majetku 

 
(1) Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad 
nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení 
zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem 
stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků 
určených k plnění funkcí lesa; tato opatření jsou oprávněni provést i na pozemcích určených 
k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy 
lesů, pokud není podle zvláštních předpisů příslušný jiný orgán státní správy. Vlastník 
pozemků určených k plnění funkcí lesa je povinen provedení opatření strpět.  
 

§ 32 
 

Ochrana lesa 
 
(1) Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo 
působení škodlivých činitelů na les, zejména  
 
c) provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů podle zvláštních předpisů.  
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§ 36 
 

Hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení 
 
(1) Ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení lze 
přijmout opatření odchylná od některých ustanovení tohoto zákona, zejména pokud jde  
o velikost nebo přiřazování holých sečí. Tato opatření mohou být navržena v plánu nebo  
v osnově nebo je stanoví rozhodnutím orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo  
z vlastního podnětu.  
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Výše uvedený stručný přehled (rozbor) některých ustanovení vyjmenovaných právních 
předpisů dokumentuje, že problematika ochrany životního prostředí je v platných právních 
předpisech České republiky dostatečným způsobem rozpracována a je v souladu s předpisy 
Evropských společenství pro tuto oblast výkonu státní správy. 
 
Lze konstatovat, že rovněž problematika požární ochrany ve vztahu k případným požárům 
vegetace je v platných právních předpisech dostatečně a odpovídajícím způsobem vymezena 
a v obecné podobě v praxi z úrovně státní správy, ale i právnických a fyzických osob 
zabezpečována. 
 
Hasičský záchranný sbor České republiky, v souladu s §1 zákona č. 238/2000 Sb.,  
o hasičském záchranném sboru České republiky plní svou povinnost při ochraně životů  
a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje účinnou pomoc při mimořádných 
událostech.  
 
V obecné rovině lze konstatovat, že Hasičský záchranný sbor České republiky při plnění svých 
úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, 
právnickými a fyzickými osobami, ale nedaří se plnohodnotně zajistit propojení požadavků 
požární ochrany s požadavky ochrany životního prostředí v případě požárů vegetace. 
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Souvislost s dalšími právními předpisy 
 
Horní zákon – zejména ochrana půdy 
 
Horní zákon se vztahuje na nerostné bohatství – tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry 
(Vyhrazené nerosty ve vlastnictví České republiky). 
 
Vyhledávání, dobývání, evidence atd. – pověřené organizace. 
 
Ve vztahu k návrhu jde o nakládání s odpadem z těžebního průmyslu (viz příloha č. 1 
k návrhu zákona, bod 13.). 
 
§ 31 odst. 5 a 6  
 
Organizace je povinna zajistit sanaci (i v průběhu dobývání) a rekultivaci všech pozemků 
dotčených těžbou. K tomu organizace vytváří rezervu finančních prostředků. Výše rezervy 
vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám sanace. 
 
§ 37 a 37a 
 
Náhrada důlních škod – jde o škody ve smyslu občanského zákoníku. Mohou zčásti pokrývat i 
ekologickou újmu. Opět je na jejich náhradu stanovena povinnost organizace vytvářet 
rezervu finančních prostředků. 
 
Oba typy rezerv schvalují obvodní báňské úřady, které též povolují čerpání z nich. 
 
a) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů – zejména 
ochrana půdy 
 

a) obecné zajištění skládky – při žádosti o souhlas s provozem skládky musí provozovatel 
KÚ prokázat, že vytvořil finanční rezervu na rekultivaci, péči o skládku a asanaci. Zřídí 
se zvláštní vázaný účet, z něhož smí provozovatel čerpat jen pro tyto potřeby a jen se 
souhlasem KÚ. Skládky jsou většinou IPPC – spadají do přílohy č. 1 k návrhu zákona 
pod body 1. a 2. 

b) Černé skládky – obecní úřad je může na náklady odpovědné osoby odstranit. 
c) Zajištění přepravy – finanční rezerva se vytváří též při přeshraniční přepravě odpadů 

[nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 75 zákona o odpadech]. 
d) Nápravná opatření – lze ukládat za porušení zákona o odpadech. 

 
b) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  
 
Vztahuje se na objekty a zařízení, v nichž je vybraná nebezpečná chemická látka nebo 
chemický přípravek v určitém množství. 
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Zákon se nevztahuje na přepravu vybraných nebezpečných chemických látek nebo přípravků 
(ale to je v příloze č. 1 návrhu zákona – body 9, 10 a 11), na dobývání nerostů, na skládky 
odpadů atd. 
 
Obecné povinnosti provozovatelů: přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci závažných 
havárií a omezení jejich následků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí 
a majetek. 
 
Povinnosti dále rozděleny mezi skupiny A a B. 
 
Analýza a hodnocení rizik, bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva 
 
Povinné pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie – jedná se  
o škody ve smyslu občanského zákoníku, ne o ekologickou újmu, ale při odstranění havárie 
se může odstranit i ekologická újma 
 
Havarijní plánování 
 
Integrovaná inspekce, kterou zastřešuje Česká inspekce životního prostředí. 
 
c) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů  
 
Zařízení IPPC patří mezi zařízení provozující vybrané provozní činnosti podle přílohy č. 1 
návrhu zákona, budou tedy mít objektivní odpovědnost za ekologickou újmu na přírodních 
zdrojích podle tohoto návrhu zákona. Zákon IPPC sám takovou odpovědnost neupravuje. 
 
Žádost musí obsahovat mj. vlivy na životní prostředí, popis uvažovaných preventivních 
opatření a nápravu následků provozu, předcházení haváriím, posouzení a vyloučení rizik (§ 4 
odst. 1 písm. l). To reflektuje úřad vydávající integrované povolení – závazné podmínky 
provozu (§ 13 odst. 4). 
 
Finanční zabezpečení podle tohoto zákona není, ale mezi IPPC patří zařízení, která je mají 
podle zvláštních právních předpisů (skládky – zákon o odpadech, zařízení spadající pod zákon 
o prevenci závažných havárií atd.). 
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Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 
 
Navrhovaná právní úprava, která vychází z právních aktů EU, je založena na těchto hlavních 
principech: 
 

 princip prevence – povinnost provozovatele provádět preventivní opatření uložená 
příslušným správním úřadem a nést náklady s nimi spojené, 

 zásada „znečišťovatel platí“ („polluter pays“) – nápravná opatření provádí primárně 
znečišťující provozovatel (původce ekologické újmy). I v případě, že tato opatření 
musela být přijata příslušným správním úřadem, musí konečné náklady na nápravná 
opatření uhradit provozovatel, 

 princip naturální restituce – navrhovaná právní úprava upřednostňuje nápravná 
opatření před peněžními a klade důraz na efektivní dekontaminaci a obnovení nebo 
nahrazení životního prostředí, přitom je upřednostňována náhrada přírodní zdroj za 
přírodní zdroj a funkce přírodního zdroje za funkci přírodního zdroje. 

 
Jedním z nejdůležitějších rysů směrnice 2004/35/ES je skutečnost, že obnova má být 
přednostně provedena navrácením do původního stavu (na základě rovnocennosti funkcí či 
zdrojů).  
 
Ve smyslu směrnice 2004/35/ES je třeba nápravná opatření rozlišovat na nápravná opatření 
„zastavující“, o kterých nemusí být rozhodnuto příslušným správním úřadem ve správním 
řízení (čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/35/ES) a nápravná opatření „sanační“, která musí 
být uloženy příslušným správním úřadem ve správním řízení (čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 7 
směrnice 2004/35/ES). 
 
Směrnice 2004/35/ES pojednává o odpovědnosti (liability), ale jedná se spíše o odpovědnost 
finanční. Osoby, které způsobí ekologickou újmu nebo u kterých existuje nebezpečí takové 
újmy, nesou finanční odpovědnost za své jednání. V návrhu zákona se proto spíše používají 
výrazy jako „povinnost k prevenci nebo nápravě“. 
 
Směrnice 2004/35/ES zakotvuje požadavky na právní režim, jak aplikovat princip 
odpovědnosti původce. Odpovědnost původce znečištění (dále jen „povinnost“) vyplývá též 
z čl. 174 Smlouvy o Evropské unii (Maastricht, 1993). Je to způsob, jak přimět toho, kdo 
poškodí životní prostředí (znečišťovatele), aby nahradil ekologickou újmu. To vede původce 
k tomu, aby snižoval znečištění až do úrovně, kdy náklady na takováto opatření převýší 
náklady na náhradu ekologické újmy. Tato povinnost tak vede k prevenci vzniku ekologické 
újmy a je cestou k internalizaci nákladů na ochranu životního prostředí (nákladů na prevenci 
znečištění a obnovu životního prostředí). Povinnost k nápravě ekologické újmy by rovněž 
měla zajistit účinnou dekontaminaci životního prostředí a uvedení do původního stavu jako 
důsledek náhrady, kterou znečišťovatel musí zaplatit a která by k tomu účelu měla být 
využita.  
 
Vznik povinnosti prevence nebo nápravy ekologické újmy v navrhované právní úpravě je 
v zásadě založen na principu objektivní odpovědnosti (tj. odpovědnosti za výsledek) 
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s možností liberace. Předpokladem vzniku povinnosti je protiprávní jednání, vznik ekologické 
újmy a příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a ekologickou újmou. Povinnost 
k náhradě ekologické újmy způsobené  činností, která je uvedena v příloze č. 1 k návrhu 
zákona je dána především tehdy, je-li újma způsobena porušením právní povinnosti při 
realizaci provozní činnosti, tedy protiprávním jednáním povinné osoby. Povinná osoba však 
odpovídá i tehdy, byla-li újma vyvolána právně kvalifikovanou událostí mající původ 
v činnosti; odpovídá tedy i za újmu vzniklou náhodou. I když újmě může předcházet 
protiprávní jednání této osoby, ke vzniku její povinnosti k náhradě újmy se nevyžaduje. Tato 
povinnost není absolutní, může se jí zprostit (liberovat). Jedná se o případy, na které se 
návrh zákona nevztahuje (§ 1 odst. 3 návrhu zákona, např. škody způsobené přírodními jevy 
nebo vojenskými konflikty). Podobné pojetí odpovědnosti ve vztahu ke škodám na majetku 
je upraveno v § 420a občanského zákoníku (odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností). 
 
Provozní činností ve smyslu návrhu zákona se rozumí činnost vykonávaná při výkonu určité 
profese. Nepatří sem tedy např. výkon činnosti v pracovním poměru nebo činnosti zájmová. 
Směrnice 2004/35/ES používá pojem „occupation activity“ Může se jednat o činnost 
podnikatelskou (osoby zapsané do obchodního rejstříku, živnostníci, registrovaní zemědělci 
atd.), ale i o činnost neziskovou (např. státní nemocnice, školství, obecně prospěšné 
společnosti atd.). 
 
Povinnými osobami jsou fyzické nebo právnické osoby vykonávající tuto činnost nebo osoby, 
které vykonávají takovou činnost náhradou podle zvláštních právních předpisů. 
 
Příloha č. 1 k návrhu zákona obsahuje výčet těch provozních činností, s nimiž se spojuje 
objektivní odpovědnost za ekologickou újmu vyvolanou samotnou povahou takové provozní 
činnosti (bez ohledu na porušení právního předpisu). Pouze v případě ekologické újmy na 
chráněných druzích a přírodních stanovištích, která byla způsobena osobami neuvedenými 
v příloze č. 1 k návrhu zákona, je povinnost k prevenci a nápravě ekologické újmy založena na 
principu subjektivní odpovědnosti (tj. za zaviněné porušení práva).  
 
Preventivní a nápravná opatření jsou povinni provádět primárně provozovatelé (tzv. povinné 
osoby), kteří nesou náklady na tato opatření. Členské státy ES mají prostřednictvím 
příslušných správních orgánů provést preventivní a nápravná opatření samy, pokud povinná 
osoba nesplní zákonem stanovené povinnosti, nelze-li zjistit povinnou osobu nebo povinná 
osoba není povinna nést náklady na tato opatření (§ 5 odst. 4 a § 12 odst. 8 návrhu zákona). 
Stát rovněž nese náklady na odstraňování tzv. starých ekologických zátěží, u kterých není 
znám jejich původce, a které vznikly před vstupem směrnice 2004/35/ES v platnost. 
 
Povinnost k prevenci a nápravě ekologické újmy není podle platné právní úpravy omezena 
do výše náhrady ekologické újmy. Zákon nestanoví žádné finanční limity náhrady 
ekologické újmy. 
 
Podle platné právní úpravy se právo na náhradu nákladů na preventivní nebo nápravná 
opatření provedená příslušným správním orgánem promlčuje po pěti letech ode dne, kdy 
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byla tato opatření dokončena nebo kdy byla zjištěna odpovědná osoba nebo třetí strana 
odpovědná za újmu, resp. nelze po této lhůtě zahájit řízení o vymáhání nákladů proti 
povinné osobě (§ 12 odst. 7 návrhu zákona). 
 
Pokud ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu způsobilo více povinných osob, 
nesou náklady na její odstranění podle navrhované právní úpravy společně a nerozdílně 
(§ 12 odst. 2 návrhu zákona).  
 
Zákon neupravuje povinnost k prevenci nebo nápravě ekologické újmy pro všechny složky 
životního prostředí. Jedná se o zúžený okruh složek životního prostředí, a to vybrané 
součásti přírody, voda a půda, nazývané souhrnně jako přírodní zdroje. Povinnost podle 
tohoto návrhu zákona se vztahuje: 
 

a) na druhy ptáků, pro které se vyhlašují ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., 
druhy v zájmu ES a přírodní stanoviště v zájmu ES podle zákona č. 114/1992 Sb. 
Přehled těchto chráněných druhů a přírodních stanovišť je taxativně vymezen 
v nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se 
vymezují ptačí oblasti, a ve vyhlášce č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000 (přílohy č. 1 a 2) a. Tato 
úprava vychází v jisté míře ze směrnice  92/43/EHS. Jedná se o území, z nichž byla 
vybrána území Natury 2000 (tj. ptačí oblasti a evropsky významné lokality). Území 
Natury 2000 je chráněno přísněji – zejména pomocí přísnějšího posuzování vlivů na 
toto území a následně ukládáním tzv. kompenzačních opatření (§ 45i zákona  
č. 114/1992 Sb.), což je zvláštní právní úprava ve vztahu k zákonu; 

b) na vodu – rozumí se jí veškerá povrchová a podzemní voda ve smyslu úpravy ve 
vodním zákoně, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 
podle lázeňského zákona; 

c) na půdu (anglicky „land“). Nejde jen o půdu ve smyslu pozemků patřících do 
zemědělského půdního fondu, ale o pojetí širší, jak vyplývá z koncepce samotné 
směrnice 2004/35/ES. Jde i o půdu lesní, o horniny, přírodní léčivé zdroje peloidu  
a o jinou půdu, jejíž kontaminace může ohrozit lidské zdraví. 

 
Zákon se nevztahuje na jakoukoliv ekologickou újmu na výše vyjmenovaných přírodních 
zdrojích, ale pouze na újmu měřitelnou a dosahující určitého stupně, mající závažné 
nepříznivé účinky (u chráněných druhů a přírodních stanovišť a u vody) nebo ohrožující lidské 
zdraví (u půdy). 
 
U ekologické újmy vzniklé na chráněných druzích a přírodních stanovištích a na vodě 
směrnice 2004/35/ES podrobně stanoví zvláštní kritéria a postupy, jak ukládat nápravná 
opatření (přílohy I a II směrnice). Pokud jde o ekologickou újmu na půdě, to je stanoveno 
v příloze II směrnice velmi obecně s odkazem na postupy upravující posuzování rizik pro 
lidské zdraví. 
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Zda dojde k takové ekologické újmě, to zjišťuje příslušný orgán veřejné správy.  
U ekologické újmy na chráněných druzích a na přírodních stanovištích zpravidla využívá jako 
podkladu znalecké posudky. U půdy je povinné provedení analýzy rizik na lidské zdraví. 
 
Příslušný orgán buď přijímá návrhy zvenčí, nebo na základě vlastního uvážení zahajuje řízení 
(ex offo) o uložení preventivního nebo nápravného opatření. V tomto řízení nejprve zjišťuje, 
zda došlo k takové ekologické újmě, u níž vzniká povinnost ve smyslu návrhu tohoto zákona, 
a pak rozhoduje o příslušných opatřeních. 
 
Zákon zavedl nový princip pro předcházení a nápravu ekologické újmy, který spočívá v tom, 
že hlavní povinnosti ukládá samotným povinným osobám vykonávajícím určitou provozní 
činnost vymezenou v zákoně. 
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Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
 
Do tuzemského právního řádu byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí (Ú. v. Evropské unie  143, 30.4.2004). Tato směrnice se vztahuje na škody 
na třech přírodních zdrojích, tj. na biodiverzitě (vymezené chráněnými druhy a přírodními 
stanovišti), povrchové a podzemní vodě a na půdě, včetně půdy zemědělské a lesní.  
 
Směrnice 2004/35/ES vymezuje užší okruh povinných osob, požaduje v zásadě objektivní 
odpovědnost s liberačními důvody a u biodiverzity a vody navíc stanoví zvláštní kritéria  
a postupy pro ukládání nápravných opatření. Z tohoto principu byly učiněny některé výjimky: 
 

 ukládání kompenzačních opatření podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. pro území 
Natury 2000, kde je právní úprava přísnější, jde o úpravu zvláštní, 

 ukládání sanací a rekultivací podle horního zákona a zákona o odpadech. Tato úprava 
ve vymezených zákonech je podrobně rozpracována včetně finančního zajištění  
a v podstatě se vztahuje jen na půdu, takže není třeba přijímat kritéria a postupy 
stanovené směrnicí v přílohách č. I a II. Navíc zde není subjektivní odpovědnost. Proto 
byla tato úprava stanovena jako úpravu zvláštní, aniž by byla porušena směrnice. 

 
U ekologické újmy na vodě bylo stanoveno při financování nápravných opatření, která 
neuhradí povinná osoba, využívat fondy krajů stanovené v § 42 vodního zákona (§ 19 odst.  
7 zákona). 
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Závěr 
 
Na základě rozsáhlého rozboru výše uvedených právních předpisů lze konstatovat, že 
základní problémy a požadavky k požárům vegetace jsou stávající právní úpravu uspokojivě 
zajištěny.  
 
Některé dílčí oblasti týkající se působnosti Ministerstva životního prostředí, upřesnění 
povinností subjektů odpovědných za ochranu životního prostředí a standardního způsobu 
ustanovení územních správních úřadů s působností k ochraně životního prostředí je možno 
řešit následně: 
 
1. konkretizovat působnost Ministerstva životního prostředí v krizovém zákoně: 
 
Ministerstvo životního prostředí je oprávněno: 
 

 ukládat v době krizového stavu vybraným subjektům (napsat kterým) specifické 
povinnosti a úkoly (uvést jaké); 

 přijímat opatření k zvýšené ochraně životního prostředí. 
 
2. navrhnout prováděcím předpisem ke krizovému zákonu (popř. k dalším zákonům) 
konkrétnější povinnosti subjektům, jichž se dotýká odpovědnost za prevenci, připravenost  
a řešení problematiky požárů vegetace (ochrany životního prostředí), 
 
3. právně zajistit standardní postavení (odpovědnost) subjektů, kteří mají specifické 
postavení v oblasti požárů vegetace (ochraně životního prostředí – např. zajištění jejich 
postavení jako územních správních úřadů s povinností zpracovávat plán krizové 
připravenosti. 
 
O možnosti realizace uvedených námětů na případnou novou právní úpravu příslušných 
zákonů a jiných právních předpisů je žádoucí diskutovat v rámci komplexního projednání 
popisované problematiky. 
 

 
Upřesnění dalšího postupu pro případnou novelizaci právních předpisů k zajištění 
zaváděných doporučení z typového plánu Požáry vegetace v oblasti životního prostředí 
 
Na základě provedené analýzy právních předpisů a ¨dílčího závěru lze konstatovat, že 
Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje plnohodnotně v příslušných zákonech a jiných 
právních předpisech vydaných v jeho gesci ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb.,  
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 
 
Obdobně lze konstatovat, že problematika požární prevence, jmenovitě požáry vegetace, 
jsou v příslušných právních předpisech do určité míry odpovídajícím způsobem popsány  
a v realizačních opatřeních, formou příslušných prováděcích právních předpisů  
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a zpracováním odpovídajících plánů a jiných dokumentů plnohodnotně zabezpečena na 
všech úrovních řízení státní správy a samosprávy. 
 
O něco slabší je popisovaná problematika (požáry vegetace) právně jednoznačně vymezena 
(stanovena) ve vztahu k národním parkům a chráněným krajinným oblastem. 
 
K tomuto závěru vede autora článku několik skutečností a faktů. 
 

1. V zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ani v k němu vydaných prováděcích 
předpisech není zmínka o národních parcích, ani o chráněných krajinných oblastech 
jako o subjektech, které by měli za povinnost problematiku požární ochrany 
odpovídajícím způsobem řešit. 

2. Kraje, jako vyšší územně samosprávné celky, jejichž správní obvod (území) jsou 
zpravidla totožné s územím národních parků, resp. chráněných krajinných oblastí 
v souladu s §77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zpracovávají 
prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, mimo 
území národních parků nebo chráněných krajinných oblastí. 

3. V rozporu s §15 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění jsou kromě Národního parku České Švýcarsko ostatní národní parky 
(Národní park Šumava; Národní park Podyjí; Krkonošský národní park) zřízeny 
nařízením vlády a ne zákonem; tento „nedostatek“ je v poslední době uváděna do 
souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jsou péčí 
Ministerstva životního prostředí připraveny návrhy zákonů o Národním parku Šumava 
a návrh zákona o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. 

4. Právní předpisy ani navazující metodiky týkající se bezpečnosti a řízení rizik v systému 
„nouzového“ či krizového řízení neupravují problematiku vzájemných vztahů a vazeb 
mezi územními orgány krizového řízení (orgány kraje, obcí s rozšířenou působností  
a obcí), národními parky a dalšími subjekty podílejícími se na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací na území jednotlivých národních parků. Z těchto důvodů 
nejsou ani rozpracována „nouzová“ a krizová opatření a způsoby jejich realizace ve 
dvou základních územních plánovacích dokumentech: havarijním plánu kraje  
a krizovém plánu kraje1 (určité dílčí zmínky o snahách překlenout tento stav viz 
Příloha č. 6). Standardně je systém řízení bezpečnosti na území realizován na základě 
předem projednané spolupráce a definování úkolů pro subjekty, jako jsou např. 
národní parky, v uvedených plánech a plánech obcí s rozšířenou působností, 
popřípadě dokumentaci obcí. Na základě stanovených úkolů v krizových plánech pak 
územní správní úřady (kam patří i národní parky) rozpracují řešení stanovených úkolů 
k jednotlivým druhům rizik včetně požárů vegetace ve svých plánech krizové 
připravenosti. Dle ověření se zástupci  dotčených pracovišť krizového řízení krajů není 
u žádného národního parku tento postup praktikován a naopak např. u Národního 
parku Šumava je kriticky hodnocena spolupráce mezi představiteli tohoto národního 

                                                 
1
 Tato informace vyplynula z jednání autora článku s tajemníky bezpečnostních rad krajů ve dnech 

10. a 11. října 2013. Podle jejich vyjádření nikdo kraje v této souvislosti neoslovoval, respektive neinicioval 
pokrytí území národních parků či chráněných krajinných oblastí specifickou plánovací dokumentací (která by 
kladla výslovný důraz na ochranu životního prostředí či specificky cenných přírodních lokalit). 



Ochrana & Bezpečnost – 2013-2014, ročník II., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656,  
Ing. Ján Hrivnák, CSc., Analýza a návrh odpovídající úpravy právních předpisů v oblasti prevence vzniku  

a šíření požárů vegetace (2013-2014_D_12) 
 

 
35 

 
Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

parku, Hasičským záchranným sborem kraje a pracovištěm krizového řízení 
Jihočeského kraje v oblasti přípravy a zajištění protipožárních opatření na území 
národního parku. V rámci uvedeného šetření vedoucí krizových pracovišť dotčených 
krajů doporučují vyjasnit další způsob spolupráce a na základě gesčních kompetencí 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva vnitra legislativně a metodicky upravit 
tuto problematiku. 

 
Z dostupných podkladů, zejména z důvodových zpráv k návrhům výše uvedených zákonů, je 
zřejmé, že již samotné paragrafové znění navrhovaných zákonů je u obou zákonů rozdílné 
z pohledu předcházení mimořádným událostem na území národních parků. 
 
V návrhu zákona o Národním parku Šumava v § 7, který má název „Mimořádné události na 
území národního parku“ je uvedeno, že Správa národního parku se podílí na předcházení 
mimořádným událostem na území národního parku, zejména předcházení požárům, 
haváriím, úrazům a ztrátám orientace osob.  
 
I když není jednoznačně vymezen uváděný „podíl na předcházení...“, lze usuzovat, že se tím 
patrně myslí ustanovení odst. 4 písmeno e) uvedeného §7 navrhovaného zákona, že Správa 
národního parku v rámci opatření proti vzniku a šíření požáru zpracovává operativní plán 
zdolávání požáru v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci). 
 
V návrhu zákona o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko není naneštěstí žádné, ani 
obdobné ustanovení, jak se předpokládá postupovat v předcházení vzniku mimořádných 
událostí na území Národního parku Křivoklátsko. 
 
Je jistě zajímavé, že obdobné ustanovení, o tzv. podílu na předcházení mimořádným 
událostem na území národního parku není uvedeno ani v zákoně č. 161/1999 Sb., kterým se 
vyhlašuje Národní park České Švýcarsko. 
 
Aby došlo k nápravě výše uvedených nejednotných přístupů při tvorbě právních předpisů  
a hlavně, aby byl vytvořen jednotný přístup k předcházení mimořádných událostí na území 
národních parků, zejména předcházení požárům a haváriím a odstraňování jejich následků se 
doporučuje: 

 
1. Vymezit v příslušných právních předpisech (v připravovaných i v již připravených 

návrzích zákonů – viz návrh zákona o Národním parku Šumava a návrh zákona  
o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko) právní subjektivitu národních parků, resp. 
jejich správ (právnická osoba; územní správní úřad, nebo jiný státní orgán). Pozn. 
Územním správním úřadem je v současnosti výslovně Národní park České Švýcarsko. 
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Související (stručnou avšak o to více jednoznačnou) pasáž se doporučuje převzít do 
dalších (navrhovaných) právních předpisů2.  

2. Mezi základní povinnosti, na základě jasného vymezení právní subjektivity správy 
národních parků (chráněných krajinných oblastí) stanovit povinnost zpracovávat 
dokument pod názvem „plán krizové připravenosti“, který bude obsahovat způsob 
prevence a řešení všech předpokládaných mimořádných událostí ve správním obvodu 
národního parku (chráněné krajinné oblasti). 

3. V případech, kdy území národních parků (chráněných krajinných oblastí) je totožné 
s územní působností kraje (krajů), odpovědným za koordinaci při zpracování 
dokumentu uvedeného v bodě 2. by měl být kromě Správy národního parku 
(chráněné krajinné oblasti) krajský úřad, ve správním obvodu (na území) kterého se 
nachází sídlo správy národního parku, resp. chráněné krajinné oblasti. 

4. Ve všech stávajících i připravovaných zákonech o národních parcích, popřípadě 
právních předpisech upravujících působnost Ministerstva životního prostředí vůči 
národním parkům, stanovit jednotný postup (povinnosti) správ národních parků 
k otázkám předcházení mimořádným událostem a jejich standardní vazby  
a povinnosti z hlediska řízení bezpečnosti území. 

 
Kromě výše uvedených dokumentů, na základě platných právních předpisů zajišťuje 
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České 
republiky zpracování plánů péče o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní 
rezervace a národní přírodní památky, které jsou svým obsahem i určením ale jiného 
charakteru, než je doporučováno výše.  
 
Je evidentní, že každý národní park, resp. chráněná krajinná oblast má své specifické, 
jedinečné poslání, určení a další funkcionality, přesto se doporučuje najít jednotný postup při 
prevenci a odstraňování případných následků mimořádných událostí 

 

                                                 
2
 §2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha: Některé relevantní právní normy a jejich obsah, s důrazem na využitelnost v rámci 
podrobnějšího studia 
 
Vyhláška ministra zemědělství a lesního hospodářství ze dne 22. května 1958,  
o hospodářské úpravě lesů (75/1958 Ú. l.). Dokument (celkem 15 paragrafů) neřeší ani 
otázku požárů, ani otázku definování základních pojmů (les atd.) Zabývá se výhradně 
hospodářským využíváním lesů (klíčové slovo „les“). 
 
Vládní nařízení ze dne 23. května 1944, o zabránění požárům v lesích (139/1944 Sb.). Tento 
krátký (5 paragrafů) protektorátní dokument, zrušený zákonem 62/1950 Sb., bez ohledu na 
svůj historický kontext a na to, že se dominantně věnuje požárům, vzniklým v souvislosti se 
železniční dopravou, obsahuje některá zajímavá ustanovení, která zasluhují citovat v plné šíři 
(klíčové slovo „požár lesa“): 
 

§ 1 
 
 (1) Vlastníci nebo jiní uživatelé lesů jsou povinni učiniti a udržovati vhodná patření  
k zabránění a zdolávání požárů v lesích podle předpisů, jež vydá a v Úředním listě vyhlásí 
ministerstvo zemědělství a lesnictví v dohodě s ministerstvem vnitra. 
 
 (2) Vlastníci nebo jiní uživatelé lesů jsou dále povinni trpěti ve svých lesích požárně 
ochranná opatření a jejich udržování, která železniční podniky jsou povinny učiniti a udržovati 
podle předpisů vydaných a v Úředním listě vyhlášených ministerstvem dopravy a techniky  
v dohodě s ministerstvem zemědělství a lesnictvím a ministerstvem vnitra. 
  

§ 2 
 Za úbytek na těžbě nebo jiné újmy, které vlastníkům nebo jiným uživatelům lesů 
vzniknou požárně ochrannými opatřeními a jejich udržováním (§ 1, odst. 2), přísluší vůči 
železničnímu podniku nárok na přiměřené odškodnění. Nebyla-li o něm sjednána dohoda, určí 
se podle zákona ze dne 18. února 1878, rak. ř. z. č. 30, o vyvlastnění k účelům vybudování  
a provozu drah, v upraveném znění podle § 195 zákona ze dne 20. května 1937, Sb. č. 86, 
o drahách (železniční zákon). 
  

§ 3 
  
 Dosavadní předpisy o zabránění požárům v lesích zůstávají nedotčeny, pokud nic 
jiného z tohoto nařízení nevyplývá. 
  

§ 4 
  
 Kdo jedná proti ustanovením tohoto nařízení nebo předpisům podle něho vydaným, 
bude potrestán podle § 3, příp. § 4, odst. 2 vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, Sb.  
č. 62 z roku 1941, k odvrácení požárů zaviněných nedbalostí 
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Vládní nařízení ze dne 19. prosince 1940, k odvrácení požárů zaviněných nedbalostí 
(62/1941 Sb.). 
 
Vyhláška ze dne 3. února 2010, o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných 
krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními 
přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
(46/2010 Sb.) 
 
Nařízení Středočeského kraje ze dne 4. ledna 2010, kterým se stanoví podmínky  
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (4/2010). 
 
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace 
produkce (CZ-CPA) (275/2008 Sb.) 
 
Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro 
"Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie" podle zákona č. 59/2006 Sb.,  
o prevenci závažných havárií (ZP04/2007) 
 
Nařízení Středočeského kraje ze dne 24. července 2006, kterým se vyhlašuje období 
déletrvajícího sucha pro území Středočeského kraje (3/2006). 
 
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí: Listina Programu evropského spolupracujícího 
státu (112/2005 Sb.m.s.) 
 
Nařízení Jihočeského kraje ze dne 3. května 2005, kterým se stanoví podmínky  
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (3/2005) 
 
Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 8. října 2004, kterou se stanoví jednotná pravidla 
organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, 
vedení dokumentace a některé další podrobnosti (PO-365/IZS-2004) 
 
Nařízení Středočeského kraje ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví podmínky  
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (3/2004) 
 
Zákon České národní rady ze dne 20. prosince 1977, o hospodaření v lesích a státní správě 
lesního hospodářství (96/1977 Sb.) 
 
Vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 9. února 1961, 
kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu (17/1961 Sb.) 
 
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, o posílení schopnosti Unie reagovat na 
katastrofy; KOM(2008) 130 v konečném znění, Brusel, 5. března 2008. 
 
jedná se o jedinou normu v češtině, obsahující obrat „požár vegetace“ 
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Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny. 
 
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Téma nadnárodní harmonizace v souvislosti s problematikou požárů vegetace 
 
Zelená kniha o ochraně lesů v Evropě a souvisejících informacích v Evropské unii – příprava 
lesů na klimatickou změnu. http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-
strategie/zelena-kniha.html 
 
Sdělení Komise: Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem P7_TA(2010)0326. 
 
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se lesnické strategie pro Evropskou 
unii. 
 
Usnesení Evropského parlamentu o sdělení Komise ze dne 21. září 2010: Přístup Společenství  
v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (2009/2151 
(INI))(2012/C 50 E/04) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012: 
050E:0030:0037:CS:PDF 52005DC0084 
 
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu podávající zprávu o provádění strategie 
Evropské unie v oblasti lesního hospodářství{SEC(2005) 333}, V Bruselu dne 10. 3. 2005, 
KOM(2005) 84 v konečném znění http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:52005DC0084:CS:HTML 
 


