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Úvod 
• Dnes jsou tady samí „bafuňářští profíci“ pro většinu z Vás to asi 

bude spíše opakování…))) 
• Není cílem Vás postrašit, ale dát Vám informace…))) 
• Dnes nemluvíme o pořádání závodů z pohledu sportovní a technické 

kvality, ale z pohledu právních aspektů  tyto dvě složky pořádání 
závodů jdou velmi často proti sobě a je nutné hledat vyvážený 
kompromis 

• Dnes prostor pro stručný přehled, nikoliv pro detailní právní analýzu 
• Byť v prezentaci používám nejčastěji pojem „závod“, tak s 

popsanými právními aspekty je nutné počítat i při jiných 
organizovaných nebo hromadných sportovních akcí (soustředění, 
tréninky apod.) 

• V diskuzi můžeme probrat jakékoliv praktické příklady z praxe 
českých klubů (i letošní sezóna byla z tohoto pohledu 
zajímavá…))) 
 



Jaké právní předpisy nás při pořádání 
závodů chtě nechtě ovlivňují 

• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (ZoL) 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (ZOPK) 

• Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

(ZoM)  

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

(SŘ)  

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů (ZŽP) 

• Jednotlivé právní předpisy zřizující CHKO 

• Jednotlivé právní předpisy zřizující ptačí oblasti 

• Jednotlivé právní předpisy zřizující evropsky významné lokality 



Vždy první klíčová otázka 

Lokalita/prostor závodu 

Les 

Bez zvláštní 
ochrany 
přírody 

Zvláštní 
územní 
ochrana 
přírody 

Obec/město 

Bez záboru 
veřejného 

prostranství 

Se záborem 
veřejného 

prostranství 

Bez 
zvláštního 

užívání 
pozemních 
komunikací 

Se zvláštním 
užíváním 

pozemních 
komunikací 



Na co vše musíme myslet 
Právní aspekty pořádání závodu, s nimiž 

se musíme vypořádat 

Soukromoprávní aspekty 

- dnes na ně bohužel 
nebude prostor 

Smluvní 
vztah s ČSOS 

Zajištění 
užívání 

prostorů 

Smluvní 
vztahy s 
partnery 
závodu 

Potenciální 
náhrada 

újmy 

Veřejnoprávní aspekty 

Státní 
správa lesů 

Státní 
správa 

ochrany 
přírody 

Státní 
správa 

myslivosti 
Alkohol 

Obec/město 
– zábor 

veřejného 
prostranství 

Obec/město 
– zvláštní 

užívání 
pozemních 
komunikací 



Les bez zvláštní ochrany přírody 
• Ve vztahu k OB 3 základní právní principy 

• Princip volného užívání lesů  § 19 odst. 1 ZoL  Každý má právo 
vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu 
lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les 
nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, 
popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců 

• Princip organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese  § 
20 odst. 5 ZoL  Organizované nebo hromadné sportovní akce lze 
v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. 
V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem 
konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, 
předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka 
lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení stanovit doplňující podmínky. 

• Princip zakázaných činností v lese  § 20 odst. 1 ZoL  i při 
vlastníkem lesa odsouhlaseném a orgánu státní správy lesů řádně 
oznámeném závodu.  

 



Les bez zvláštní ochrany přírody 
Zakázané činnosti v lese 

• rušit klid a ticho 

• provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty  Pozor 
při významných závodech s potřebným technickým zázemím i v lese!!! 

• vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin 

• těžit stromy a keře nebo je poškozovat  Pozor zejména při budování startu!!! 

• sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet 

• sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les 

• jezdit a stát s motorovými vozidly  Pozor zejména při roznosu kontrol pro závod s vyšším počtem kontrol 
nebo na velkém prostoru!!! 

• vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu  Pozor – platí přímo ze zákona i bez 
pravidel OB!!! 

• vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví  Pozor – platí přímo ze 
zákona i bez pravidel OB!!! 

• mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních  Pozor – při LOB a 
MTBO!!! 

• kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně (včetně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa) a tábořit 
mimo vyhrazená místa  Pozor – hlídat rizikové skupiny závodníků při vícedenních závodech!!! 

Z výše uvedených zákazů možná výjimka na povolení vlastníka. 

• odhazovat hořící nebo doutnající předměty 

• narušovat vodní režim a hrabat stelivo 

• pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty 

• znečišťovat les odpady a odpadky 

 

 



Les bez zvláštní ochrany přírody 
• Vyžádání souhlasu vlastníka lesa (viz konkrétní ukázka na dalším snímku) 

– soukromí vlastníci 
– stát (Lesy České republiky, s.p.)  Dohoda o podmínkách pořádání akcí v orientačních 

sportech v lesích ve vlastnictví České republiky spravovaných Lesy České republiky, s. p. 
• oznámení příslušné lesní správě nejpozději 3 měsíce před konáním závodu 
• projednání detailních podmínek (zejména start, cíl, shromaždiště) nejpozději 2 měsíce 

před konáním závodu 
• dohoda ČSOS – LČR sama o sobě nestačí jako souhlas pro oznámení závodu orgánu státní 

správy lesů  nutno doložit právě výsledek projednání s příslušnou lesní správou  
• Oznámení orgánu státní správy lesů 

– obecní úřad obce s rozšířenou působností (tzv. ORP, obce III. , „trojky“)  prostor závodu 
nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností 

– kraj  prostor závodu přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností 
– správa národního parku  prostor závodu na území národního parku 
– Vojenský lesní úřad  prostor závodu ve vojenských lesích 
– orgán státní správy lesů je tím, kdo by po oznámení závodu měl koordinovat všechny funkce 

lesa a všechny aktivity v lesích (sport – rekreace – myslivost – lesní hospodářství apod.) 
• Nestanoví žádné doplňující podmínky  konání závodu bez omezujících podmínek 
• Stanoví doplňující podmínky 

– rozhodnutí ve správním řízení 
• buď respektování stanovených doplňujících podmínek 
• nebo odvolání  v zásadě má odkladný účinek, ale ten může být ve výjimečných 

případech správním orgánem vyloučen, a to již bez možnosti odvolání proti tomuto 
rozhodnutí  (§ 58 odst. 2 ZoL + § 85 SŘ) 

Pozor na lhůty!!! Mohou hrát pro i proti závodům!!! 
 



Les bez zvláštní ochrany přírody 
 

 



Les bez zvláštní ochrany přírody – právní rizika 
• Omezení vstupu do lesa / do honitby 

– § 19 odst. 3 ZoL  
• orgán státní správy lesů (na návrh vlastníka lesa / z vlastního podnětu) nebo nařízení obce 
• z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů  
• dočasnost – max. 3 měsíce + možnost prodloužení o další max. 3 měsíce 

– § 9 odst. 3 ZoM 
• orgán státní správy myslivosti (na návrh uživatele honitby) 
• zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů 
• omezení bohužel může být selektivní a týkat se jen sportovních nebo zájmových činností 
• ZoM bohužel nemá maximální časovou hranici 

• Lesní stráž a některá její „nebezpečná“ její oprávnění (§ 39 odst. 2 ZoL) 
– zjišťovat totožnost osob, které při obecném užívání lesa porušují ustanovení ZoL  viz výše uvedené zákazy činnosti v lesích 

– ukládat a vybírat pokuty za přestupky při obecném užívání lesa v blokovém řízení 

– předvádět bezodkladně policejním orgánům osobu přistiženou při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost 
• Myslivecká stráž a některá její „nebezpečná“ její oprávnění (§ 14 odst. 1 ZoM) 

– zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích v honitbě dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, 
je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř 

– zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti tímto zákonem zakázané, nebo 
osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou 
podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České 
republiky (dále jen „policie“), 

– ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky  

– vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce. 
• Přestupky/správní delikty 

– přestupek – konání organizované nebo hromadné sportovní akce bez oznámení orgánu státní správy lesů  pokuta až 
15.000,- Kč 

– přestupek – porušení zakázaných činností v lese v rámci obecného užívání lesa  pokuta až 5.000 / 15.000,- Kč 
– přestupek/správní delikt – nesplnění nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů  pokuta až 

1.000.000,- Kč 
– přestupek/správní delikt – provádění zakázaných činností v lese  pokuta až 100.000,- Kč 

 

 



Les se zvláštní územní ochranou přírody 
• Velkoplošná zvlášť chráněná území 

– národní park (NP) – celkem 4 (viz seznam dále) 
– chráněná krajinná oblast (CHKO) – celkem 25 (viz seznam 

dále) 

• Maloplošná zvlášť chráněná území 
– národní přírodní rezervace (NPR) 
– národní přírodní památka (NPP) 
– přírodní rezervace (PR) 
– přírodní památka (PP) 

• Natura 2000 
– ptačí oblast (PO) – celkem 41 (viz seznam dále) 
– evropsky významná lokalita (EVL) – těch je 1075 (jejich 

seznam by byl příliš dlouhý…)))  

 
 



Národní parky 

Název Rozloha (ha) Orgán ochrany přírody 

Krkonošský národní park 36300    Správa KRNAP  

Šumava 69030    Správa NP a CHKO Šumava  

Podyjí 6259     Správa NP Podyjí  

České Švýcarsko 7900     Správa NP České Švýcarsko  

http://www.krnap.cz/
http://www.npsumava.cz/
http://www.nppodyji.cz/
http://www.npcs.cz/


CHKO 
Název Rozloha (ha) Orgán ochrany přírody 

Český ráj 18152.3     Správa CHKO Český ráj 

Moravský kras 9200     Správa CHKO Moravský kras  

Šumava 99400     Správa NP a CHKO Šumava  

Jizerské hory 35000     Správa CHKO Jizerské hory  

Jeseníky 74000     Správa CHKO Jeseníky 

Orlické hory 20000     Správa CHKO Orlické hory  

Žďárské vrchy 71500     Správa CHKO Žďárské vrchy  

Český kras 13200     Správa CHKO Český kras  

Labské pískovce 24500     Správa CHKO Labské pískovce  

Beskydy 116000     Správa CHKO Beskydy  

Slavkovský les 64000     Správa CHKO Slavkovský les  

Kokořínsko 27000     Správa CHKO Kokořínsko  

České středohoří 107000     Správa CHKO České středohoří  

Lužické hory 27000     Správa CHKO Lužické hory  

Pálava 7000     Správa CHKO Pálava  

Křivoklátsko 63000     Správa CHKO Křivoklátsko  

Třeboňsko 70000     Správa CHKO Třeboňsko  

Bílé Karpaty 71500     Správa CHKO Bílé Karpaty  

Blaník 4000     Správa CHKO Blaník  

Blanský les 21235     Správa CHKO Blanský les  

Litovelské Pomoraví 9600     Správa CHKO Litovelské Pomoraví  

Broumovsko 41000     Správa CHKO Broumovsko  

Železné hory 38000     Správa CHKO Železné hory  

Poodří 8150     Správa CHKO Poodří  

Český les 47300     Správa CHKO Český les  

http://www.moravskykras.ochranaprirody.cz/
http://www.npsumava.cz/
http://www.jizerskehory.ochranaprirody.cz/
http://www.orlickehory.ochranaprirody.cz/
http://www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/
http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz/
http://www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/
http://www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz/
http://www.kokorinsko.ochranaprirody.cz/
http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/
http://www.luzickehory.ochranaprirody.cz/
http://www.palava.ochranaprirody.cz/
http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/
http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz/
http://www.bilekarpaty.cz/
http://www.blanik.ochranaprirody.cz/
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/
http://www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz/
http://www.broumovsko.ochranaprirody.cz/
http://www.zeleznehory.ochranaprirody.cz/
http://www.poodri.ochranaprirody.cz/
http://www.ceskyles.ochranaprirody.cz/


Ptačí oblasti 
Název Rozloha (ha) Kraj 

Křivoklátsko 31960.1481 Středočeský kraj 

Rožďalovické rybníky 6613.1368 Středočeský kraj 

Žehuňský rybník - Obora Kněžičky 1963.8884 Středočeský kraj 

Třeboňsko 47360.2668 Jihočeský kraj 

Údolí Otavy a Vltavy 18368.1054 Jihočeský kraj 

Řežabinec 111.0114 Jihočeský kraj 

Hlubocké obory 3321.5722 Jihočeský kraj 

Českobudějovické rybníky 6362.0800 Jihočeský kraj 

Dehtář 351.9500 Jihočeský kraj 

Novohradské hory 9052.5068 Jihočeský kraj 

Boletice 23565.2157 Jihočeský kraj 

Šumava 97492.9858 Jihočeský kraj 

Doupovské hory 63116.7237 Karlovarský kraj 

Vodní nádrž Nechranice 1191.4835 Ústecký kraj 

Novodomské rašeliniště - Kovářská 15962.6349 Ústecký kraj 

Východní Krušné hory 16367.7047 Ústecký kraj 

Labské pískovce 35479.9802 Ústecký kraj 

Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 9408.7599 Liberecký kraj 

Jizerské hory 11671.6796 Liberecký kraj 

Krkonoše 40938.8838 Královéhradecký kraj 

Broumovsko 9121.7086 Královéhradecký kraj 

Orlické Záhoří 903.9400 Královéhradecký kraj 

Bohdanečský rybník 306.7493 Pardubický kraj 

Komárov 2030.7516 Pardubický kraj 

Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 11725.3869 Jihomoravský kraj 

Hovoransko - Čejkovicko 1411.7779 Jihomoravský kraj 

Soutok - Tvrdonicko 9575.6056 Jihomoravský kraj 

Lednické rybníky 685.0848 Jihomoravský kraj 

Pálava 8539.3852 Jihomoravský kraj 

Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny 1047.4571 Jihomoravský kraj 

Jaroslavické rybníky 357.0437 Jihomoravský kraj 

Podyjí 7665.7232 Jihomoravský kraj 

Králický Sněžník 30191.6703 Olomoucký kraj 

Jeseníky 52164.5381 Olomoucký kraj 

Litovelské Pomoraví 9318.6627 Olomoucký kraj 

Libavá 32723.8217 Olomoucký kraj 

Horní Vsacko 26977.6513 Zlínský kraj 

Hostýnské vrchy 5176.9520 Zlínský kraj 

Poodří 8042.5882 Moravskoslezský kraj 

Heřmanský stav - Odra - Poolší 3100.8670 Moravskoslezský kraj 

Beskydy 41702.0373 Moravskoslezský kraj 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101814
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101815
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101815
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101815
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101816
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101816
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101816
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101816
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101816
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101816
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101816
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101816
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101816
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101913
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101914
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101914
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000101914
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Česká republika – „nedotčená“…))) 



Česká republika – NP + CHKO 



Česká republika – NP + CHKO + MZCHÚ 



Česká republika – NP + CHKO + MZCHÚ + PO 



Česká republika – NP + CHKO + MZCHÚ + PO + EVL 



Les se zvláštní územní ochranou přírody 
• První lidské a rozumné pravidlo  Včasné a férové projednání s 

orgánem ochrany přírody (Záleží na přesném znění zřizovacího 
dokumentu – výnos MK, nařízení vlády atd.) 

• Základní ochranné podmínky jednotlivých zvlášť chráněných území 
 stanoveny přímo zákonem  § 16 ZOPK (NP) + § 26 (CHKO) + § 29 
(NPR)  konkrétní základní ochranné podmínky viz snímky dále 

• Výjimka ze základních ochranných podmínek 
• veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody  

schválení každého jednotlivého případu usnesením vlády + 
následně správní rozhodnutí MŽP 

• ostatní případy  příslušný orgán ochrany přírody (v zásadě 
správy NP / správy CHKO)  

• Bližší ochranné podmínky jednotlivých zvlášť chráněných území + v 
ptačích oblastech  stanoveny zřizovacím dokumentem  velmi 
různorodé stáří a obsah (viz ukázky dále)  v zásadě vždy omezení 
sportovních akcí souhlasem orgánu ochrany přírody 

• Výjimka z bližších ochranných podmínek  příslušný orgán ochrany 
přírody (v zásadě správy NP / správy CHKO)   



Základní ochranné podmínky národních parků ve vztahu k OB (§ 16 ZOPK) 

• Na celém území národních parků je zakázáno 

– tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem 
ochrany přírody 

– vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy 
mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se 
souhlasem orgánu ochrany přírody 

– pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné 
veřejné akce a provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená 
se souhlasem orgánu ochrany přírody 

– provozovat horolezectví a létání na padácích a závěsných 
kluzácích a jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace 
a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody 

• Na území první zóny národního parku je zakázáno 

– povolovat a umisťovat nové stavby 

– vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany 
přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků 

 



Základní ochranné podmínky CHKO ve vztahu k OB (§ 26 ZOPK) 

• Na celém území CHKO je zakázáno 

• tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem 
orgánu ochrany přírody 

• vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy 
mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se 
souhlasem orgánu ochrany přírody 

• Na území první zóny CHKO je zakázáno 

• umisťovat a povolovat nové stavby 

• Na území první a druhé zóny CHKO je zakázáno 

• pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní 
komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 
přírody 

 



Základní ochranné podmínky NPR ve vztahu k OB (§ 29ZOPK) 

• Na celém území národních přírodních rezervací je 
zakázáno 

– povolovat a umisťovat stavby 

– vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se 
souhlasem orgánu ochrany přírody 

– provozovat horolezectví, létání na padácích 
a závěsných kluzácích a jezdit na kolech mimo 
silnice, místní komunikace a místa vyhrazená 
orgánem ochrany přírody 

– vjíždět motorovými vozidly 

– tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená 
orgánem ochrany přírody 

 



Bližší ochranné podmínky jednotlivých ZCHÚ + PO 

http://drusop.nature.cz/customer_data/vyhlasky/full/v_9969_1.jpg


Bližší ochranné podmínky jednotlivých ZCHÚ + PO 

http://drusop.nature.cz/customer_data/vyhlasky/full/v_9969_3.jpg


Bližší ochranné podmínky jednotlivých ZCHÚ + PO 

http://drusop.nature.cz/customer_data/vyhlasky/full/v_9969_4.jpg


Bližší ochranné podmínky jednotlivých ZCHÚ + PO 

http://drusop.nature.cz/customer_data/vyhlasky/full/v_9332_2.jpg


Bližší ochranné podmínky jednotlivých ZCHÚ + PO 

http://drusop.nature.cz/customer_data/vyhlasky/full/v_9332_7.jpg


Les se zvláštní územní ochranou přírody – právní rizika 
Všechna níže uvedená právní rizika bohužel v kontextu tzv. principu předběžné opatrnosti podle § 13 ZŽP  naprosto 

zneužitelný nástroj v rukách orgánů ochrany přírody  právo přijmout omezující či zakazující opatření i tam, kde je 
pochybnost, zda činnost skutečně povede k vážnému a nevratnému poškození přírody jako složky životního prostředí   

• Obecná ochrana rostlin a živočichů (§ 5 odst. 1 ZOPK) 
– Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede 

nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností 
druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek je 
orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek. 

• Právo „zcela nečekaného“ zřízení přechodně chráněné plochy (§ 13 ZOPK) 
– Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo 

paleontologických nálezů může orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit za přechodně chráněnou plochu. 
Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či 
informačních. Přechodně chráněná plocha se vyhlašuje na předem stanovenou dobu, případně na opakované 
období, například dobu hnízdění. V rozhodnutí o jejím vyhlášení se omezí takové využití území, které by znamenalo 
zničení, poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany. 

• „Špionážní“ oprávnění všech pracovníků všech orgánů ochrany přírody (§ 62) 
– 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. 

• Omezení nebo zákaz vstupu veřejnosti na území ZCHÚ (§ 64 ZOPK) 
– 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. 

 
 



Les se zvláštní územní ochranou přírody – právní rizika 
• Omezení nebo zákaz jakékoliv činnosti(§ 66 ZOPK) 

– Orgán ochrany přírody je 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. 

– I mimo ZCHÚ!!! 
• Vyloučení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí o omezení nebo zákazu činnosti podle § 66 (§ 90 ZOPK) 

– Odkladný účinek odvolání je vyloučen v případě rozhodnutí o zřízení přechodně chráněné plochy podle § 13, 
omezení a zákazu činnosti podle § 66 a odebrání rostlin a živočichů podle § 89. 

• Účast „ekoteroristických“ spolků (dříve občanských sdružení) ve správních řízeních (§ 70 ZOPK) 
– právo spolků s posláním ochrany přírody požadovat u příslušných orgánů státní správy o předběžnou 

informovanost o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních v oblasti ochrany přírody a krajiny 
– právo spolků účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo 

příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno 
– spolky mají postavení účastníka řízení 

• Stráž ochrany přírody a některá její „nebezpečná“ její oprávnění (§ 39 odst. 2 ZoL) 
– zjišťování totožnosti osob porušují cích předpisy na ochranu přírody 
– ukládání a výběr blokových pokut za přestupky na úseku ochrany přírody 
– zadržení ke zjištění totožnosti osoby přistižené při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny a jejich 

odevzdání  Policii České republiky 
– pozastavení rušivé činnosti v případě bezprostředního ohrožení obecné nebo zvláštní ochrany přírody podle 

ZOPK 
• Přestupky/správní delikty (§ 87 a § 88 ZOPK) 

– přestupek – nedodržení zákazu či omezení podle § 66 ZOPK  pokuta až 100.000,- Kč 
– přestupek – činnost na území ZCHÚ podmíněná souhlasem orgánu ochrany přírody bez tohoto souhlasu  pokuta 

až 100.000,- Kč 
– správní delikt – nedodržení zákazu či omezení podle § 66 ZOPK  pokuta až 2.000.000,- Kč 
– správní delikt– činnost na území ZCHÚ podmíněná souhlasem orgánu ochrany přírody bez tohoto souhlasu  

pokuta až 2.000.000,- Kč 
 

 
 



Zábor veřejného prostranství v obcích/městech 

• Právo obecného užívání veřejných prostranství 
(§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů; ZoO) 

• Výjimky z obecného užívání veřejných 
prostranství, tedy i pravidla jejich tzv. záboru 
 obecně závazné vyhlášky obcí (§ 10 ZoO) 

• Konkrétní pravidla + příslušné formuláře 
žádosti  viz webové stránky jednotlivých 
obcí/měst 



Zvláštní užívání pozemních komunikací 
• Pořádání sportovních akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost 

nebo plynulost silničního provozu, je zvláštním užíváním pozemních 
komunikací  viz § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (ZPK) 

• Pouze na základě rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení 
zvláštního užívání pozemní komunikace 

– nutný předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace 

– nutný předchozí souhlas Ministerstva vnitra (v případě dálnice / 
rychlostní silnice) nebo Policie České republiky (v případě všech 
ostatních pozemních komunikací) 

– rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je vždy 
pouze na dobu určitou na dobu určitou  

– v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace 
stanoveny podmínky zvláštního užívání (dopravní značení, objízdné 
trasy apod.) 

Pozor na velkou finanční nákladnost – počítat s ní v rozpočtu závodu!!! 



Zákaz prodeje alkoholu 
• Zákaz podávání nebo prodeje alkoholu na 

sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva 
s extraktem původní mladiny do 10 
hmotnostních procent  viz § 12 odst. 1 
písm. f) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Porušení zákazu  správní delikt s pokutou 
10.000 až 50.000,- Kč 

 



Tzv. povinné zdravotní prohlídky 

• Organizátoři/pořadatelé závodů nemají 
žádnou právní povinnost provádět lékařské 
prohlídky účastníků závodů (ledaže by 
organizátor soutěže nebo sportovní akce sám 
určil provedení lékařské prohlídky jako 
podmínku účasti v soutěži nebo na sportovní 
akci)  viz ustanovení § 7 vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o 
zdravotní způsobilosti k tělesné výchově 
a sportu, ve znění pozdějších předpisů 

 

 



Závěr 
• Dva existující metodické materiály 

– Haasův amatérský „Malý průvodce“ z roku 2003 

– Profesionální průvodce občanského sdružení AR 20 z roku 2008  

• Diskuze  pokud budu odpověď znát…))), rád Vám zodpovím 
jakékoliv Vaše dotazy 

• Velké poděkování  za to, že jste to „hutné“ právní povídání 
přežili…))) 

 

Budu moc rád, pokud Vám prezentace alespoň malinko pomůže ve Vaší 
„bafuňářské“ práci…))) 

 

Karel Haas 

OK Lokomotiva Pardubice 


