
1 ãl. 14 ústavní Listiny základních práv a svobod ã. 2/1993 Sb. 2 § 76 zák. ã. 114/1992 Sb.

Pro jakoukoli ãinnost v krajinû platí obecnû
povinnost vyvarovat se ãinností, které vedou 
k niãení ekosystémÛ a pfiirozen˘ch stanovi‰È
rostlin a ÏivoãichÛ nebo k ohroÏování a zraÀo-
vání volnû Ïijících ÏivoãichÛ ãi zvûfie.
Povinností kaÏdého je nepo‰kozovat cizí maje-
tek (stromy, pÛdní kryt, atd.).

5.1.1  Pohyb po cestách
V krajinû se vyskytuje fiada rÛznû pouÏívan˘ch
stezek a pû‰in. Z dÛvodu ochrany krajinného
rázu není dovoleno stezky a pû‰iny zfiizovat ani
ru‰it bez souhlasu pfiíslu‰ného orgánu ochrany

pfiírody, pfiitom obce mají povinnost evidovat
ve‰keré cesty a pû‰iny v obvodu své pÛsobnos-
ti.2 V praxi tato evidence témûfi neexistuje, je
ale moÏno tímto zpÛsobem usilovat o zachová-
ní stávajících cest, pokud má vlastník v úmyslu
je zru‰it. Pohyb po takov˘chto dlouho existují-
cích cestách je vÏdy dovolen, pokud na nich
pfiímo není vyznaãen opak (napfi. hraniãní
tabulí národní pfiírodní rezervace, ochranného
pásma vodního zdroje, pfiechodného uzavfiení
ãásti honitby apod.).

Samostatnû je nutné zmínit jízdu. Obecnû je
jízda po komunikacích a cestách povolená,

5  Další důležité informace
5.1  POHYB V KRAJINĚ, VSTUP NA POZEMKY
Základním pfiedpokladem pozorování Ïivé pfiírody, v˘zkumu, i fiady dal‰ích ãinností je nutnost
dostat se dostateãnû blízko k objektu zájmu. To se neobejde bez pohybu po rÛzn˘ch cestách 
a pû‰inách a vût‰inou ani pfiímého vstupu na cizí pozemky, aÈ jiÏ ve vlastnictví fyzické osoby,
právnické osoby ãi státu. Právo na voln˘ pohyb1 se tak dostává do rozporu s poÏadavky vlast-
níkÛ na ochranu jejich majetku. K tomu pfiistupuje moÏnost omezení volného pohybu na
základû nûkter˘ch zákonÛ, takÏe i tato na první pohled jednoduchá problematika si jistû zaslou-
Ïí ponûkud zevrubnûj‰í rozbor. 
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3 § 20 zák. ã. 289/1995 Sb.

4 § 63 zák. ã. 114/1992 Sb.

5 § 19 a 32 zák. ã. 289/1995 Sb.

6 § 53 zák. ã. 289/1995 Sb.
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pokud zákon nestanoví jinak. Lesní zákon
zakazuje jezdit a stát v lese s motorov˘mi vozid-
ly a mimo lesní cesty a vyznaãené trasy jezdit na
kole, na koni nebo na lyÏích. V˘jimku ze záka-
zu mÛÏe povolit vlastník lesa, ve stanoven˘ch
pfiípadech pak orgán státní správy lesÛ.3 Vjezd
do zvlá‰tû chránûn˘ch území reguluje zákon 
o ochranû pfiírody a krajiny, pfiiãemÏ vlastníci ãi
nájemci pozemkÛ v chránûn˘ch územích mají
ãasto privilegia.

5.1.2  Pohyb ve volném terénu
Pohyb ve volném terénu není omezen, pokud
zákon nestanoví jinak nebo pokud  vlastník
nebo orgán vefiejné správy nerozhodne 
o opaku. KaÏd˘ má právo na voln˘ prÛchod
pfies pozemky ve vlastnictví ãi nájmu státu,
obce nebo jiné právnické osoby. Fyzické osoby
mohou vstup na své pozemky zakázat. Stále
ãastûji se setkáváme ve volné krajinû s ohraze-
n˘mi loukami a poli, které jsou oznaãené jako
soukromé a kam je vstup zakázán. Tento zákaz
je tfieba respektovat, v pfiípadû nutnosti se
pokusit s majitelem dohodnout. Jiní vlastníci
neÏ fyzické osoby mohou sice své pozemky
ohradit, musí ale pfiitom zachovat moÏnost 
volného prÛchodu (napfi. pomocí ÏebfiíkÛ).4

Vstupovat na jakékoli pozemky není moÏné,
pokud by tím do‰lo ke zpÛsobení ‰kody. Orná
pÛda, louky a pastviny jsou z oprávnûní volné-
ho prÛchodu vylouãeny v dobû, kdy mÛÏe dojít
k po‰kození porostÛ ãi pÛdy nebo pfii pastvû
dobytka. Posouzení této skuteãnosti je tfieba
uãinit vÏdy podle konkrétních okolností, kaÏd˘
je ale odpovûdn˘ za pfiípadnou zpÛsobenou
‰kodu. Z práva volného prÛchodu jsou zcela
vylouãeny zastavûné a stavební pozemky, dvory,
zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky
urãené k faremnímu chovu zvífiat. 

5.1.3  Pohyb v lesích
Ani soukrom˘ vlastník nemÛÏe zakázat vstup
do lesa, neboÈ lesní zákon zachoval právo kaÏ-
dého vstupovat do lesÛ. Souãasnû v˘slovnû
zakazuje les oplocovat, kromû obor, lesních
‰kolek a oplocení k ochranû lesních porostÛ
pfied zvûfií.5

V lesích platí ale fiada omezení smûrujících 
k jejich ochranû, pro bûÏné náv‰tûvníky jsou
nejdÛleÏitûj‰í zákazy rozdûlávání ohÀÛ (aÏ do
vzdálenosti 50 m od kraje lesa), koufiení v lese,
odhazování koufiících nebo doutnajících pfied-
mûtÛ, vjíÏdûní a stání motorov˘ch vozidel,
vstupování do míst oplocen˘ch nebo oznaãe-
n˘ch zákazem vstupu, vjíÏdûní na koni, na kole
a na lyÏích mimo cesty a zákaz ru‰it lesní klid
a ticho. Za poru‰ení tûchto zákazÛ mÛÏe âIÎP
nebo lesní stráÏ uloÏit pokutu.6

Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního
podnûtu mÛÏe orgán státní správy lesÛ ãi obec
s roz‰ífienou pÛsobností rozhodnout z dÛvodu
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpeãnos-
ti obãanÛ o doãasném omezení nebo vylouãení
vstupu do lesa, nejv˘‰e v‰ak na dobu tfií mûsí-
cÛ, tu lze prodlouÏit nejv˘‰e o dal‰í tfii mûsíce.

5.1.4  Pohyb na vodě a v jejím okolí
Povrchové a podzemní vody nejsou pfiedmûtem
vlastnictví a nejsou souãástí ani pfiíslu‰enstvím
pozemku, na nûmÏ nebo pod nímÏ se vyskytu-
jí. Pro pohyb po hrázích rybníkÛ nebo po navi-
gaci fiek, ale i pro vstup do rákosin, do vody
nebo pro plavbu po ní není tfieba ani Ïádné
povolení, ani souhlas vlastníka pozemku
(nejde-li o oplocen˘ pozemek soukromého
vlastníka). Zejména u opakovan˘ch náv‰tûv,
napfi. za úãelem v˘zkumu ptákÛ, je ale vhodné
se s vlastníkem dohodnout. U mokfiadních bio-
topÛ vÏdy hrozí nebezpeãí jejich po‰kození,
takÏe je Ïádoucí omezit pohyb v nich na
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nezbytné minimum a pohybovat se tak, aby 
k po‰kození nedo‰lo. 

K plavbû po povrchov˘ch vodách není tfieba
povolení vodoprávního úfiadu. Jistá omezení 
v pouÏití plavidel platí na vodních cestách.7

5.1.5 Pohyb v chráněných územích
Nejãastûj‰í omezení volného pohybu, jak je
popsán v˘‰e, stanovuje zákon o ochranû pfiírody
a krajiny. Dal‰í omezení, vût‰inou na pfiechod-
nou dobu, mohou b˘t vyhlá‰ena na základû
zákonÛ o vodách, lesích ãi myslivosti. AÈ je
zákaz vstupu vyhlá‰en na jakémkoli základû,
vÏdy musí b˘t v terénu na hranicích pfiedmût-
ného území vhodn˘m zpÛsobem vyznaãen. 

Zcela vylouãen je voln˘ pohyb pouze 
v I. zónách národních parkÛ, v národních 
pfiírodních rezervacích8 a ve vojensk˘ch újez-
dech (dfiíve naz˘van˘ch „vojensk˘ v˘cvikov˘
prostor”).9 Obvykle jsou z tûchto zákazÛ vyÀati
vlastníci a nájemci pozemkÛ.

Náv‰tûvním fiádem mÛÏe b˘t voln˘ pohyb
omezen na celém území národních parkÛ 
a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí. Podobná
omezení mohou b˘t stanovena i bliÏ‰ími
ochrann˘mi podmínkami pfiírodních rezervací,
národních pfiírodních památek, pfiírodních
památek, ptaãích oblastí a pfiechodnû chránû-
n˘ch ploch. Pfii náv‰tûvách tûchto území je
nezbytné seznámit se s konkrétními ochrann˘mi
podmínkami (resp. s náv‰tûvním fiádem) 
a respektovat je. Zákon obsahuje zákazy nûkte-
r˘ch ãinností v jednotliv˘ch kategoriích chrá-
nûn˘ch území, z hlediska ornitologické praxe
mÛÏe jít kromû vstupu a vjezdu napfi. o odchyty za
úãelem krouÏkování. Zakázané ãinnosti je
moÏné v chránûn˘ch územích provádût pouze
na základû individuálnû udûlené v˘jimky.10

V˘jimku udûluje v souãasné dobû usnesením
vláda âeské republiky. S Ïádostí o udûlení
v˘jimky vlády je tfieba se obracet nikoliv pfiímo
na vládu, ale na Ministerstvo Ïivotního prostfie-
dí, které Ïádost Úfiadu vlády postoupí.11

Vodoprávní úfiad mÛÏe vyhlásit ochranné
pásmo vodního zdroje a omezit v nûm nûkteré
ãinnosti a voln˘ pohyb. Podobnû lze vyhlásit
omezení pohybu v ochrann˘ch pásmech pfií-
rodních léãiv˘ch zdrojÛ a zdrojÛ minerálních
vod podle lázeÀského zákona.12 Z dÛvodu
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpeãnos-
ti obãanÛ mÛÏe orgán státní správy lesÛ roz-
hodnout o doãasném omezení vstupu do lesa,
nejv˘‰e v‰ak na dobu tfií mûsícÛ. Stanovenou
dobu lze prodlouÏit nejv˘‰e o dal‰í tfii mûsíce.
Orgán státní správy myslivosti mÛÏe nafiídit
omezení nebo zákaz vstupu do honitby, zejmé-
na v dobû hnízdûní, kladení a odchovu mláìat

Účastním se celostátního 
výzkumu, mnou kontrolovaná
lokalita se nachází v národní 
přírodní rezervaci. 
Na lokalitu potřebuji několikrát
za sezónu dojet autem.
Je tfieba poÏádat o v˘jimku ke vstupu resp. vjezdu 
do národní pfiírodní rezervace (§ 43 zák. ã. 114/1992 Sb.).
Odpovûdn˘m úfiadem je vláda âeské republiky.
Tato v˘jimka nahrazuje povolení vlastníka ke vjezdu 
do lesa na území národní pfiírodní rezervace. 
K prÛjezdu okolními lesy je tfieba povolení vlastníka lesa 
(§ 20 zák. 289/1995 Sb.).

7 § 3 a 7 zák. ã. 254/2001 Sb., zák. ã. 114/1995 Sb.

8 § 16 a 29 zák. ã. 114/1992 Sb.

9 § 90 zák. ã. 114/1992 Sb.

10 Zákazy, ze kter˘ch lze udûlit v˘jimku podle § 43 zák. ã. 114/1992 Sb.,

jsou stanoveny v § 16, 26, 29, 34, 35, 36, 45h a 45i téhoÏ zákona.

11 Úpravu fiízení podle § 43 zák. ã. 114/1992 Sb. zavedl zákon 

ã. 218/2004 Sb. s úãinností od 28.4.2004 na základû poslanecké 

iniciativy. Odborná vefiejnost povaÏuje tuto úpravu za protiprávní,

zejména z hlediska ochrany procesních práv úãastníkÛ fiízení, 

transparentnosti rozhodování ãi z hlediska procesních formalit. 

12 § 30 zák. ã. 254/2001 Sb., zák. ã. 164/2001 Sb.
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nebo v dobû provádûní lovÛ. Z takto stanoven˘ch
zákazÛ není moÏno získat individuální v˘jimku. 

5.2 ODPOVĚDNOST 
ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Jednáním v rozporu s pravidly uveden˘mi 
v této publikaci (a pfiedev‰ím jednáním v roz-
poru s konkrétními legislativními pfiedpisy) se
lze dopustit pfiestupku ãi jiného správního
deliktu13 ãi dokonce trestného ãinu. Zatímco
odpovûdnost a pfiípadné sankce za pfiestupek sta-
novují jednotlivé zákony, k jejichÏ poru‰ení do‰lo,
trestné ãiny pfiesnû definuje trestní zákon. 

Z trestn˘ch ãinÛ pfiicházejí v úvahu trestn˘ ãin
pytláctví, trestn˘ ãin neoprávnûného nakládání 
s chránûn˘mi a volnû Ïijícími Ïivoãichy 
a trestn˘ ãin t˘rání zvífiat.14 Postihy se pohybují od
pokut a zákazÛ ãinnosti aÏ k osmi letÛm odnûtí
svobody, v˘‰e trestu závisí na konkrétním naplnû-
ní znakÛ skutkov˘ch podstat trestn˘ch ãinÛ.

Nedovolen˘m zabitím, odchytem ãi jin˘m
po‰kozením jedince ãi skupiny volnû Ïijících
ÏivoãichÛ (zejména silnû ãi kriticky ohroÏe-
n˘ch) lze zpÛsobit ekologickou újmu ve formû
ohroÏení celého druhu.15

Kdo po‰kodí, zniãí nebo nedovolenû zmûní
ãásti pfiírody a krajiny chránûné podle zákona,
je povinen navrátit je do pÛvodního stavu,
pokud je to moÏné a úãelné.16 O moÏnosti 
a podmínkách uvedení do pÛvodního stavu
nebo o náhradních opatfieních rozhoduje orgán
ochrany pfiírody. V oblasti ochrany ptactva se
uvedení do pÛvodního stavu a náhradní opat-
fiení t˘kají zejména nedovoleného po‰kození
stanovi‰È jednotliv˘ch druhÛ. 

Zvlá‰tní pozornost vûnuje náhradám ‰kod
zákon o myslivosti. Za ‰kodu na zvûfii odpoví-
dá kaÏd˘, kdo ji zpÛsobil poru‰ením právní

povinnosti. ·kodou na zvûfii se rozumí zejména
pytláctví, úhyn zvûfie, zniãení hnízdi‰È, po‰ko-
zení nebo zniãení prostfiedí a vypu‰tûní nepÛ-
vodních ÏivoãichÛ. Na náhradu ‰kody má
nárok uÏivatel honitby. 

Specifick˘ prostfiedek odpovûdnosti na úseku
ochrany pfiírody pfiedstavuje zabavení nedovo-
lenû drÏen˘ch jedincÛ. Rozhodnutí o zabavení
se vydává ve správním fiízení, odvolání v tomto
pfiípadû nemá odkladn˘ úãinek. Vlastníkem
odebraného Ïivoãicha se stává stát.17

V pfiípadû t˘rání mÛÏe úfiad obce s roz‰ífienou
pÛsobností nafiídit umístûní t˘raného zvífiete do
náhradní péãe. Náklady spojené s touto péãí je
povinen hradit majitel.18

UloÏením povinnosti uvedení do pÛvodního
stavu ãi náhradního opatfiení, náhradou ‰kody
na zvûfii ani zabavením nedovolenû drÏeného
jedince není dotãena povinnost náhrady ‰kody
podle jin˘ch pfiedpisÛ ani moÏnost postihu za
pfiestupek, správní delikt ãi trestn˘ ãin.

5.3  PRAVOMOCI KONTROLNÍCH
ORGÁNŮ
âeská inspekce Ïivotního prostfiedí (âIÎP)19

Prokazuje se sluÏebním odznakem a prÛkazem.
Kontroluje dodrÏování zákona o ochranû pfiíro-
dy a krajiny, zákona o obchodování s ohroÏe-
n˘mi druhy a zákona o lesích. Nemá kompe-
tenci podle zákona na ochranu zvífiat proti
t˘rání a zákona o myslivosti. Má právo vyzvat 
k prokázání totoÏnosti a pÛvodu drÏeného
Ïivoãicha, mÛÏe vstoupit na pozemek kontrolo-
vaného, mÛÏe odebrat nedovolenû drÏené Ïivo-
ãichy a zastavit ru‰ivou ãinnost. Za zji‰tûné pfie-
stupky a správní delikty  mÛÏe uloÏit pokuty.
Podle pfiedpisÛ CITES ukládá pokuty v˘luãnû
ona, pfiestoÏe kontrolu vykonávají i jiné orgány.

13 § 87 a 88 zák. ã. 114/1992 Sb., § 31 a 32 zák. ã. 100/2004 Sb., 

§ 35 zák. ã. 200/1990 Sb. Sankcí je obvykle pokuta, její v˘‰i 

a podmínky, za kter˘ch je uloÏena, upravují uvedené zákony.

14 § 178a, 181f aÏ 181h a 203 zák. ã. 140/1961 Sb.

15 § 10 a 27 zák. ã. 17/1992 Sb.

16 § 86 zák. ã. 114/1992 Sb.

17 § 89 a 90 zák. ã. 114/1992 Sb., §26 a 34 zák. ã. 100/2004 Sb.

18 § 28a zák. ã. 246/1992 Sb.

19 zák. ã. 282/1991 Sb.
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Krajské veterinární správy (KVS) 20

Vykonávají dozor nad dodrÏováním povinností
uloÏen˘ch podle zákona na ochranu zvífiat proti
t˘rání. Vydávají, mûní nebo odnímají rozhod-
nutí o povolení chovu nebezpeãn˘ch druhÛ
zvífiat a stanovují podmínky pro provádûní
pokusÛ na zvífiatech. Na základû kontrolního
zji‰tûní ukládají nápravná opatfiení. Mohou
vstupovat do chovatelsk˘ch zafiízení za úãelem
jejich kontroly. Neukládají v‰ak pokuty, 
to mohou uãinit obecní úfiady obcí s roz‰ífienou
pÛsobností na základû podnûtu krajské 
veterinární správy.

Ústfiední komise pro ochranu zvífiat (ÚKOZ) 21

Projednává, koordinuje a kontroluje plnûní
podmínek ochrany volnû Ïijících zvífiat i zvífiat
v chovech a pfiedkládá pfiíslu‰n˘m státním orgá-
nÛm návrhy na nezbytná opatfiení. Stanovuje
okruh a rozsah znalostí potfiebn˘ch pro práci 
s pokusn˘mi zvífiaty a provádí jejich zkou‰ení.
Rozhoduje o udûlení, zmûnû nebo odnûtí akre-
ditace k provádûní pokusÛ na zvífiatech.
Schvaluje fiády ochrany zvífiat. NemÛÏe ukládat
pokuty.

Lesní stráÏ 22

Prokazuje se prÛkazem a sluÏebním odznakem.
Kontroluje dodrÏování povinností spojen˘ch 
s uÏíváním lesÛ podle zákona o lesích. Je opráv-
nûna zji‰Èovat totoÏnost osoby, která poru‰uje
ustanovení lesního zákona a uloÏit pokutu za
takov˘ pfiestupek.

StráÏ ochrany pfiírody 23

Prokazuje se prÛkazem a sluÏebním odznakem.
Kontroluje dodrÏování pfiedpisÛ na ochranu pfiíro-
dy a krajiny. Je oprávnûna zji‰Èovat totoÏnost

osoby, která se dopustila pfiestupku, mÛÏe vstu-
povat na cizí pozemky za úãelem kontroly 
a zadrÏet ke zji‰tûní totoÏnosti osobu, kterou
pfiistihne pfii poru‰ování pfiedpisÛ o ochranû
pfiírody, do pfiíjezdu policie. MÛÏe také s oka-
mÏitou platností zastavit ru‰ivou ãinnost. 
Za zji‰tûné pfiestupky mÛÏe uloÏit na místû
pokutu, závaÏnûj‰í pfiestupky oznamuje 
orgánu, kter˘ ji ustavil.

Myslivecká stráÏ 24

Je vÏdy ustavena jen pro konkrétní honitbu.
Prokazuje se prÛkazem a sluÏebním odzna-
kem. Je oprávnûna usmrcovat zavleãené
druhy ÏivoãichÛ a uprchlá hospodáfiská zvífia-
ta. Je oprávnûna zadrÏet osobu, kterou pfiistih-
ne v honitbû pfii neoprávnûném lovu nebo pfii
jiné ãinnosti zakázané zákonem o myslivosti,
nebo osobu, kterou pfiistihne v honitbû se zaká-
zanou loveckou v˘zbrojí anebo se stfielnou
zbraní. V takovém pfiípadû musí neprodlenû
pfiivolat Policii âR. Smí zastavit a prohlíÏet 
v honitbû dopravní prostfiedky vãetnû pfiepra-
vovan˘ch zavazadel, je-li dÛvodné podezfiení, Ïe
pfiepravují nebo obsahují neoprávnûnû nabytou
zvûfi. MÛÏe poÏadovat pfiedloÏení dokladu 
o nabytí zvûfie. Prohlídka dopravních prostfied-
kÛ a zavazadel nesmí sledovat jin˘ zájem neÏ
zji‰tûní, zda v tûchto prostfiedcích a zavazadlech
není upytlaãená zvûfi.

Myslivecká stráÏ je oprávnûna ukládat poku-
ty za pfiestupky podle zákona o myslivosti.

Správy chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a národních parkÛ, 
krajské úfiady a úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností
Uvedené úfiady dozírají na dodrÏování zákona
o ochranû pfiírody a krajiny, zákona o myslivosti
ãi zákona na ochranu zvífiat proti t˘rání 

20 § 22 zák. ã. 246/1992 Sb.

21 § 21 zák. ã. 246/1992 Sb.

22 § 38–39a zák. ã. 289/1995 Sb.

23 § 81–81b zák. ã. 114/1992 Sb.

24 § 12–16 zák.ã. 449/2001 Sb.
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a ukládají opatfiení k odstranûní zji‰tûn˘ch
závad. Tyto orgány zejména dozírají, jak jsou
dodrÏována vydaná rozhodnutí. Za zji‰tûné
pfiestupky mohou uloÏit pokutu. Jsou opráv-
nûny provádût dozor i podle zákona o obcho-
dování s ohroÏen˘mi druhy, podle kterého
v‰ak nemohou ukládat pokuty.

5.4 POSTUP PŘI PODEZŘENÍ 
NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

âlovûk pfii pobytu v pfiírodû nejen sám 
nûjakou ãinnost provádí, ale ãasto se stává 
i svûdkem ãinnosti druh˘ch. BohuÏel ne v‰ichni
respektují v‰echna pravidla a omezení, fiada lidí
je z neznalosti nebo ze zlé vÛle pfiekraãuje, 
a tím pfiírodu ohroÏuje nebo pfiímo po‰kozuje.
Je tedy na místû se ptát, jak postupovat, stane-
me-li se svûdky jednání, které povaÏujeme 
za nelegální. 

Kontrolních institucí je celá fiada, co zákon,
to jin˘ zpÛsob kontroly jeho dodrÏování.
Prvním orgánem, na kter˘ by se mûl ornitolog
obracet v pfiípadû jakékoli nelegální ãinnosti 
v pfiírodû, ale i v pfiípadû nedovoleného chovu
nebo obchodu s ptáky, je âeská inspekce Ïivot-
ního prostfiedí. Institucí odpovûdnou 
k posouzení, zda dochází k t˘rání zvífiat, je 
krajská veterinární správa.

V pfiípadû závaÏného poru‰ení pfiedpisÛ,
které by mohlo b˘t trestn˘m ãinem, je moÏné

obrátit se na orgány ãinné v trestním fiízení,
tedy na státní zastupitelství nebo na Policii âR.
Policii je tfieba volat i v pfiípadû, kdy hrozí
nebezpeãí z prodlení nebo je tfieba pfiímo zadr-
Ïet pachatele. V pfiípadû podezfiení ze spáchání
trestného ãinu mÛÏe podezfielého zadrÏet do
pfiíjezdu policie kdokoli.25

Hlavní zásady
1. Na místû samém si v‰imnout v‰ech 

okolností, okamÏitû si je zapsat, vyfotogra-
fovat nebo jinak zdokumentovat.

2. Oznámení uãinit co nejdfiíve, v naléha-
v˘ch pfiípadech ihned telefonicky.

3. Oznamujeme-li vûc policii, nic nesbírat,
niãeho se nedot˘kat a nepo‰kodit stopy
(nehrát si na vy‰etfiovatele).

Oznámení je moÏno podat osobnû (ústnû) do
protokolu, telefonicky nebo písemnû.
Podáváme-li oznámení telefonicky, mûlo by
vÏdy následovat sepsání protokolu. V pfiípa-
dech, které nejsou naléhavé, je moÏno podat
oznámení písemné. 

âeské inspekci Ïivotního prostfiedí podává-
me stíÏnost pro poru‰ení zákona, policii nebo
státnímu zastupitelství oznamujeme podezfiení
ze spáchání trestného ãinu nebo pfiestupku.
Forma a obsah podání jsou ve v‰ech pfiípadech
podobné. Jako pfiíklad uvádíme podrobnûji
pouze zpÛsoby podání Policii âR v nejzávaÏ-
nûj‰ích pfiípadech.

Jakékoli zji‰tûní je také vhodné sdûlit âeské
spoleãnosti ornitologické, vedoucímu progra-
mu Volná kfiídla, kter˘ mÛÏe poskytnout dopo-
ruãení k nejlep‰ímu postupu. Pfiíklady podání 
v typick˘ch situacích, jako je nález zastfieleného
nebo otráveného dravce, vybraného hnízda
nebo nelegálního chovu, lze nalézt na webu
âSO www.birdlife.cz v sekci Volná kfiídla.

Na poli jsem nalezl dvě mrtvé
káně, pravděpodobně zastřelené.
Pokud jsou kánû zastfielené, jde o pfiestupek a podezfiení 
z nûkolika trestn˘ch ãinÛ (§178a, § 181f, 181g 
trestního zákona). Nález je tfieba ohlásit âeské inspekci 
Ïivotního prostfiedí, státnímu zastupitelství nebo Policii âR.
Doporuãujeme konkrétní postup konzultovat s vedoucím 
programu Volná kfiídla âeské spoleãnosti ornitologické.

25 § 76 zák. ã.141/1961 Sb.
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Telefonické oznámení Policii âR 
v bezodkladn˘ch pfiípadech

• pouÏijte tísÀovou linku Policie 158
• sdûlte, co pfiesnû se stalo
• proã se domníváte, Ïe se jedná o ãinnost

trestnou
• kde pfiesnû se trestná ãinnost provádí, 

popfi. jak se tam policie dostane
• kdo podává oznámení a spojení na vás,

popfi. kde se nacházíte
• informace o moÏn˘m pachatelích (popis,

vozidlo, popfi. jejich úniková trasa)

Ústní trestní oznámení Policii âR
Vûcn˘ obsah ústního oznámení by mûl b˘t
shodn˘ s obsahem písemného oznámení, zvlá‰-
tû uvádíme pouze jeho specifika.

• ústní oznámení podejte do protokolu,
kter˘ musí obsahovat v‰echny informace 
a návrhy, které povaÏujete za podstatné

• oznámení podejte na sluÏebnû nejbliÏ‰ího
obvodního oddûlení (orgán ãinn˘ v trest-
ním fiízení má povinnost pfiijmout nahlá‰e-
ní kaÏdého oznamovatele bez ohledu na 
vûcnou a místní pfiíslu‰nost)

• v závûru protokolu poÏádejte o vyrozumû-
ní o opatfieních ve vûci uãinûn˘ch

• poÏadujte kopii oznámení (protokolu)

Písemné trestní oznámení
Podává se v pfiípadech, které snesou odkladu 
a jeho v˘hodou je moÏnost v‰e preciznû 
formulovat.

• kterému orgánu je adresováno (nejlépe
okresnímu státnímu zastupitelství, pfiípad-
nû Policii âR) 

• kdo jej ãiní (já, ãlen âSO, odborník – 
myslivec, ornitolog)

• které vûci se t˘ká a co se tím sleduje (vûcnû,
odbornû, srozumitelnû popsat co se ozna-
muje a proã, co se poÏaduje)

• pfiesné místo nálezu
• datum a hodina nálezu
• datum a hodina pfiedchozího telefonického

ohlá‰ení (pokud bylo uãinûno)
• pozorované osoby a dal‰í okolnosti (napfi.

v˘stfiel, hon, ãlovûk s lezeck˘m vybavením,
stopy po stupaãkách, zaparkované auto –
barva, typ, znaãka, stopy pneumatik atd.)

• ‰ir‰í souvislosti, moÏné motivy spáchání
trestného ãinu a jeho následky (proã
dochází k pronásledování, vyuÏití ptákÛ
pro chov, podobné nálezy v minulosti,
vazba na biologii druhu – doba hnízdûní,
tah apod.)

• pfiílohy (vûci, listiny, fotografie, video,
pitevní protokol od veterináfie, plánek
místa ãinu atd. – ponechte si ale kopie)

• nabídnûte odbornou pomoc a vysvûtlení
napfi. pfii urãení druhu ptáka (prokaÏte
svou zpÛsobilost – napfi. ãlen âSO), dopo-
ruãte znalce nebo kontakt na orgány ochra-
ny pfiírody (âIÎP, AOPK âR)

• uveìte dal‰í svûdky ãinu a materiální stopy
• mÛÏete navrhnout doplÀující dÛkazy (napfi.

posudek veterinárního lékafie k pfiíãinû
úhynu)

• v závûru poÏádejte o vyrozumûní o opatfie-
ních ve vûci uãinûn˘ch

• uveìte datum, jméno, adresu a podpis
oznamovatele (je moÏno podat i anonymní
oznámení, v tom pfiípadû se ale zbavujete
moÏnosti vyrozumûní o v˘sledku ‰etfiení)

• nechte si pro sebe kopii oznámení s poda-
cím lístkem, popfi. kopii orazítkovanou na
podatelnû pfiíslu‰ného úfiadu
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Po pfiijetí oznámení má orgán ãinn˘ v trest-
ním fiízení povinnost konat a, poÏádá-li o to
oznamovatel, vyrozumût jej o uãinûn˘ch opat-
fieních. Posouzení skuteãnosti, zda k pfiestupku
ãi trestnému ãinu do‰lo, je ale v˘luãnû v kom-
petenci tohoto orgánu. Není-li oznamovatel 
s prÛbûhem nebo v˘sledky ‰etfiení spokojen,
mÛÏe po jeho skonãení podat stíÏnost26 témuÏ
orgánu, kter˘ vûc rozhodl, nebo orgánu nadfií-
zenému. StíÏnost nemá stanoveny formální
náleÏitosti, je v‰ak tfieba, aby obsahovala srozu-
mitelnû popis skuteãností, jichÏ se t˘ká, aby
byla datována a podepsána, vãetnû adresy pisatele.

5.5 PRÁVO NA INFORMACE
Pokud chce obãan ãi skupina lidí hájit zájmy
ochrany pfiírody, musí mít k dispozici dosta-
tek informací. Podle zákona o právu na
informace o Ïivotním prostfiedí mÛÏe kdo-
koliv Ïádat o jakékoliv informace t˘kající se
Ïivotního prostfiedí a v‰echny orgány vefiejné
správy jsou povinny je poskytnout. Stejnou
povinnost mají i organizace, které jsou zfiíze-
ny, fiízeny nebo povûfieny k v˘konu sv˘ch
pravomocí orgány vefiejné správy. Pfiíkladem

je Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR
nebo státní podnik Povodí. S Ïádostí 
o poskytnutí informace se nelze obracet na
Parlament ãi soudy.

Îádost o poskytnutí informace musí sro-
zumitelnû definovat, o jakou informaci se
Ïadateli jedná. Îadatel nemusí uvádût
dÛvod, proã o informaci Ïádá. Úfiady musí
poskytnout informaci nejpozdûji do 30 dnÛ,
ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech do 60 dnÛ po
obdrÏení Ïádosti. Pokud úfiad odmítne
informaci poskytnout, musí o tom vydat
rozhodnutí, v nûmÏ musí uvést dÛvod, proã
informaci poskytnout odmítl.27 Proti roz-
hodnutí o odmítnutí se lze odvolat ve lhÛtû
15 dnÛ od doruãení. 

Odvolání mÛÏe Ïadatel podat i v pfiípadû,
kdy jiÏ ubûhla pfiíslu‰ná zákonná lhÛta 
(30, pfiípadnû 60 dnÛ) a úfiad na Ïádost vÛbec
nereagoval. Odvolání je pak tfieba podat do 
15 dnÛ od ubûhnutí oné lhÛty. Nadfiízen˘
orgán musí rozhodnout o odvolání. Pokud tak
neuãiní, lze podat Ïalobu na neãinnost ke
správnímu soudu, pfiípadnû podat stíÏnost
ombudsmanovi (kapitola 1.3).

26 § 158 a 159 zák. ã. 141/1961 Sb. 27 v˘ãet povolen˘ch dÛvodÛ odmítnutí obsahuje 

§ 8 zák. ã. 123/1998 Sb.
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