
Popsaná situace se nevyhnula ani oblasti ochrany
pfiírody a ochrany zvífiat, jeÏ jsou aktuálním
tématem nejen ve stfiední Evropû. Vûdci, studen-
ti, chovatelé, myslivci, rybáfii, fotografové, sbûra-
telé pfiírodnin, ale i úfiedníci se takfika dennû
dostávají do situace, kdy si nejsou pfiesnû jisti,
jaká práva a povinnosti jim zákon ukládá. Pokud
publikace, kterou právû drÏíte v ruce, pomÛÏe
alespoÀ k základní orientaci v problematice práva
Ïivotního prostfiedí, konkrétnû v oblasti nakládá-
ní s volnû Ïijícími i v zajetí chovan˘mi Ïivoãichy,
její úãel bude splnûn.

Autofii publikace nejsou autory popisova-
n˘ch právních norem, nevyjadfiují se, aÏ na
v˘jimky, k jejich efektivitû ani nekomentují
zjevné nedokonalosti. Snahou bylo pouze pfie-

vést fieã paragrafÛ do srozumitelné ãe‰tiny 
a seznámit s ní nej‰ir‰í vefiejnost.

1.1  JAK PŘÍRUČKU POUŽÍVAT
Pfiíruãka Ptáci a zákon, jak jiÏ název napovídá,
je zamûfiena na právní omezení ãinností 
souvisejících s ptáky. Tato skupina ÏivoãichÛ je
ov‰em chápána jako modelová, vût‰inu kapitol
je moÏné s drobn˘mi úpravami vztáhnout i na
dal‰í skupiny ÏivoãichÛ, zejména na savce, 
obojÏivelníky a plazy. 
Hlavní odli‰ností ochrany ostatních ÏivoãichÛ
(obratlovcÛ i bezobratl˘ch) od ochrany ptákÛ je
mnohem mûkãí obecná ochrana podle zákona 
o ochranû pfiírody a krajiny. U jin˘ch ÏivoãichÛ
nejsou chránûni jedinci pfiímo, ale pouze jako sou-

1  Úvod
Trendem souãasného evropského práva je definovat vûci detailnû a pfiesnû, aby nevznikaly
pochybnosti o v˘kladu. To s sebou nese vzrÛstající objem právních pfiedpisÛ i jejich rostoucí
vnitfiní sloÏitost. Tento trend se u nás projevil ve zhutnûné podobû v souvislosti se vstupem
âeské republiky do Evropské unie, kdy bylo v krátkém ãasovém období novelizováno neb˘valé
mnoÏství zákonÛ, vyhlá‰ek a dal‰ích pfiedpisÛ. Vedle toho zaãala bezprostfiednû platit fiada práv-
ních norem evropsk˘ch. Vyznat se ve spleti paragrafÛ je v souãasnosti tûÏké i pro odborníky.
Navzdory v‰em snahám o jasné formulace zÛstává fiada sporn˘ch otázek. 
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ãást populací.1 Striktní zákazy odchytu, chovu 
v zajetí, prodeje a podobnû jsou stanoveny pouze
pro druhy zvlá‰tû chránûné.2 Na ryby a jiné vodní
Ïivoãichy se navíc vztahuje rybáfiské právo,3

kter˘m se tato publikace nezab˘vá.
Ustanovení pfiedpisÛ CITES, zákona o mys-

livosti a zákona o náhradû ‰kod zpÛsoben˘ch
chránûn˘mi Ïivoãichy se t˘kají vÏdy pfiesnû
vymezeného okruhu druhÛ. Pravidla popsaná 
v této pfiíruãce se vztahují bez rozdílu na v‰ech-
ny druhy, které jsou vyjmenovány v pfiíslu‰n˘ch
seznamech.4

Zákon na ochranu zvífiat proti t˘rání je
zamûfien na v‰echny obratlovce, jak ve volné
pfiírodû, tak i v zajetí. 

Cílem publikace je podat srozumiteln˘ pfie-
hled nejdÛleÏitûj‰ích právních omezení. Není 
v lidsk˘ch silách si jen pfiedstavit v‰echny
moÏné kombinace okolností, natoÏ podat pfies-
n˘ návod, jak v které situaci postupovat. Ve vût-
‰inû sloÏitûj‰ích pfiípadÛ bude v praxi nezbytné
sáhnout po pfiesném znûní právních pfiedpisÛ,
pfiípadnû záleÏitost konzultovat s odpovûdn˘mi
úfiady nebo s právníkem. 

Na rozdíl od komentovan˘ch znûní zákonÛ 
a jiné právnické literatury je pfiíruãka struktu-
rována podle jednotliv˘ch typÛ lidské ãinnosti.
Po úvodních kapitolách a pfiehledu právních
norem následují kapitoly 3 a 4, které tvofií 

základ celé pfiíruãky. Kapitola 3 je vûnována
volnû Ïijícím ptákÛm a ve‰ker˘m s nimi souvisejí-
cím záleÏitostem, kapitola 4 se zamûfiuje na ptáky
drÏené v zajetí. Obû obsahují základní pfiehled
související legislativy a dále jsou ãlenûny na fiadu
podkapitol vûnovan˘ch rÛzn˘m lidsk˘m ãinnos-
tem. Kapitola 5 obsahuje informace, které se sice
ptákÛ pfiímo net˘kají, ale s tématem publikace
bezprostfiednû souvisejí. Jde o pravidla pohybu 
v krajinû, pravomoci orgánÛ vefiejné správy 
a o problematiku poru‰ování zákonn˘ch norem. 
V závûru je uveden slovníãek pojmÛ, rejstfiík 
a seznam související literatury.

Samotná znûní pfiedpisÛ nejsou aÏ na v˘jim-
ky v publikaci citována. Pro jejich snadnûj‰í
nalezení mimo tuto pfiíruãku jsou pfiesné odka-
zy uvádûny v poznámkách pod ãarou. ProtoÏe
legislativa se prÛbûÏnû vyvíjí, je text pfiíruãky
kompromisem mezi snahou o co nejvût‰í pfies-
nost v souãasnosti a její budoucí pouÏitelností.
Celou pfiíruãku v aktualizované podobû je
moÏné nalézt na webu âeské spoleãnosti orni-
tologické www.birdlife.cz, stejnû jako aktuálnû
platná znûní relevantních evropsk˘ch i ãesk˘ch
právních norem, zákonÛ i podzákonn˘ch pfied-
pisÛ, které jsou v pfiíruãce zmínûny.

1.2  ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRÁVA
OCHRANY PŘÍRODY

V textu pfiíruãky jsou pouÏívány nûkteré pojmy,
které v bûÏné fieãi mohou mít ‰ir‰í v˘znam neÏ 
v fieãi právnické. Je tedy na místû podat jejich
struãné vysvûtlení, stejnû jako vysvûtlit principy,
které jsou spoleãné pro celou zájmovou oblast. Je
tfieba mít na pamûti i pouÏívání rozdílné termi-
nologie v rÛzn˘ch pfiedpisech. Pojem „zvífie“
neznamená totéÏ, co „zvûfi“, ani jedno pak není
shodné s pojmem „Ïivoãich“. Vysvûtlení pojmÛ
je uvedeno v kapitole 7.

Chci se rychle dovědět, co mám
dělat v konkrétní situaci.
Konkrétní situace jsou popsány v ‰edû podti‰tûn˘ch boxech.
Pfiíklady jsou voleny tak, aby dohromady pokryly rÛzné 
kombinace ochrany jednotliv˘ch druhÛ. 
Stojí tedy zato proãíst si dÛkladnû v‰echny boxy.
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1 § 5 zák. ã. 114/1992 Sb. 

2 § 48 a 50 zák. ã. 114/1992 Sb.

3 zák. ã. 99/2004 Sb. a vyhl. ã. 197/2004 Sb.

4 nafiízení ã. 1497/2003/ES, § 2 zák. ã. 449/2001 Sb., 

§ 3 zák. ã. 115/2000 Sb.
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1.2.1  Neplatí princip komplexnosti 
a integrovanosti rozhodování

V oblasti ochrany pfiírody, myslivosti, ochrany
zvífiat atd. neplatí princip komplexnosti a inte-
grovanosti rozhodování. Jednotlivé vydané
dokumenty (souhlasy, v˘jimky, rozhodnutí 
o odchylném postupu, závazná stanoviska atd.)
nenahrazují dal‰í nutné úfiední dokumenty.
T̆ ká se to jak rÛzn˘ch právních pfiedpisÛ, tak 
i rÛzn˘ch situací v rámci téhoÏ zákona. Projekt
pokusu podle zákona na ochranu zvífiat proti
t˘rání nenahrazuje v˘jimku ze zákona o ochra-
nû pfiírody a krajiny, bude-li v˘zkum probíhat
na chránûn˘ch druzích ÏivoãichÛ. Ani tyto dva
dokumenty nenahrazují povolení ke vstupu 
a vjezdu do národní pfiírodní rezervace.

1.2.2  Platnost dosavadních výjimek
zůstává nezměněna

Text pfiíruãky i uvedené pfiíklady postupu
vycházejí ze znûní právních pfiedpisÛ novelizo-
van˘ch v souvislosti se vstupem âeské republi-
ky do Evropské unie. ¤ada omezení platila 
v rÛzné mífie i dfiíve, fiada subjektÛ jiÏ dfiíve zís-
kala povolení k jinak zakázané ãinnosti 
(k chovu v zajetí, ke vstupu do chránûn˘ch
území, k v˘zkumu chránûn˘ch druhÛ atd.).
Platné dokumenty vydané pfied novelizací legis-
lativy zÛstávají nadále v platnosti, zmûna 
legislativy na nû nemá vliv. 

1.2.3  Na výjimku není právní nárok,
lze ji změnit či zrušit

Jist˘m specifikem ãeského právního fiádu je
jeho pomûrnû velká pfiísnost, kterou vyvaÏuje
moÏnost získání individuálních v˘jimek. Na
udûlení v˘jimky (ãi odchylky, souhlasu) není
ale právní nárok, k jejímu udûlení by mûlo
docházet jen ve skuteãnû v˘jimeãn˘ch pfiípa-

dech. Pokud by se udûlování v˘jimek stalo pra-
vidlem, dojde k popfiení obsahu a cíle pfiíslu‰né
legislativy. Pokud je v˘jimka udûlena, jejím
adresátem je Ïadatel a je dále nepfienosná.
Vydanou v˘jimku lze zmûnit ãi zru‰it jen za
podmínek stanoven˘ch zákonem.

1.2.4  Všechny subjekty jsou si 
před zákonem rovny

Nûktefií lidé mají tendenci podléhat dojmu, 
Ïe se na nû nûkteré zákonné povinnosti nevzta-
hují. Tento pfiístup je chybn˘, pro místního
chatafie platí zákaz vjezdu na kole mimo cesty 
v národní pfiírodní rezervaci stejnû jako pro
kohokoli jiného. Podobnû vûhlasn˘ fotograf
potfiebuje v˘jimku k fotografování kriticky
ohroÏeného ptaãího druhu na hnízdû stejnû
jako profesor ornitologie k jeho v˘zkumu.
Jedinou v˘jimkou z tohoto principu jsou práva
nájemcÛ a uÏivatelÛ pozemkÛ ve zvlá‰tû chrá-
nûn˘ch územích. 

1.2.5  Zákon o ochraně přírody 
a krajiny má přednost 
před jinými zákony

Aãkoliv se tato pfiíruãka nevûnuje jen záko-
nu o ochranû pfiírody a krajiny, je tfieba upo-
zornit na jeho stûÏejní v˘znam pro danou
problematiku. Zákon o ochranû pfiírody 
a krajiny má v pfiípadû kolize (stfietu zájmÛ)
ãi duplicitní právní úpravy pfiednost pfied
aplikací pfiedpisÛ o lesích, vodách, územním
plánování a stavebním fiádu, o ochranû
nerostného bohatství, ochranû zemûdûlského
pÛdního fondu, myslivosti a rybáfiství.5

Tuto zásadu vypl˘vající pfiímo ze zákona by
mûli mít pfii svém rozhodování na pamûti
zejména úfiady vefiejné správy.
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5 § 90 zák. ã. 114/1992 Sb.
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1.3  JAK POSTUPOVAT 
VE STYKU S ÚŘADY

Velká ãást pfiíruãky popisuje správn˘ postup 
v pfiípadû, kdy je k zam˘‰lené ãinnosti tfieba
úfiedního povolení ãi jiného dokumentu.
Pfiehled nejãastûj‰ích povolení, v˘jimek, souhla-
sÛ, stanovisek spolu s odpovûdn˘mi úfiady je
uveden v kapitole 6. Pro v‰echna podání, aÈ jiÏ
jsou adresována kterémukoli úfiadu, platí obecná
pravidla popsaná pfiedev‰ím ve správním fiádu.6

KaÏdá Ïádost musí vûcnû a pfiesnû popsat, 
o co se Ïádá (nejlépe odkazem na paragraf ãi
ãlánek zákona nebo evropského nafiízení), 
a musí b˘t náleÏitû zdÛvodnûna.7 Îádost je
tfieba adresovat úfiadu, nikoli nûkterému jeho
zamûstnanci. Mezi dal‰í náleÏitosti patfií
datum, podpis a kontaktní údaje (minimálnû
po‰tovní adresa, pfiípadnû telefon, e-mail).
Vût‰ina Ïádostí se vyfiizuje ve správním fiízení,
bûhem nûhoÏ úfiad informuje o fiízení dal‰í
zainteresované osoby, prozkoumá Ïádost, 
stanoviska dal‰ích úãastníkÛ i skuteãn˘ stav
vûcí a na závûr vydá rozhodnutí. Rozhodnutí
musí b˘t písemné, musí mimo jiné obsahovat
název úfiadu, kter˘ rozhodnutí vydal, adresáta
rozhodnutí, vlastní v˘rok, jeho odÛvodnûní 
a pouãení o opravném prostfiedku. 

Správní fiád upravuje i postup v pfiípadû, Ïe
nûkter˘ z úãastníkÛ (vãetnû Ïadatele) není 
s rozhodnutím spokojen. Mezi nejãastûj‰í
opravné prostfiedky patfií odvolání a rozklad,
pouãení o nich musí b˘t uvedeno v rozhodnu-
tí. V pfiípadû, Ïe úfiad nerozhodoval podle záko-
na (nedostateãnû zjistil skuteãn˘ stav vûcí, pou-
Ïité dÛkazy se ukázaly b˘t nepravdiv˘mi,
rozhodnutí není v souladu se zákonem), 

je moÏno pouÏít mimofiádn˘ch opravn˘ch pro-
stfiedkÛ (obnova fiízení, pfiezkoumání mimo
odvolací fiízení). Proti rozhodnutí, které jiÏ
nabylo právní moci, lze podat Ïalobu ve správ-
ním soudnictví8 ke krajskému soudu. Proti jeho
rozhodnutí je v nûkter˘ch pfiípadech moÏná
kasaãní stíÏnost k Nejvy‰‰ímu správnímu
soudu. V mimofiádn˘ch pfiípadech se lze obrátit
na Ústavní soud âR, pfiípadnû po neúspûchu aÏ
na Evropsk˘ soud pro lidská práva. Tento postup
je vÏdy nezbytné konzultovat s právníkem.

Pomûrnû nov˘m zpÛsobem, jak se mÛÏe
obãan domáhat ochrany sv˘ch práv v pfiípadû,
Ïe se cítí po‰kozen jednáním nebo neãinností
úfiadÛ, je podnût adresovan˘ vefiejnému
ochránci práv neboli ombudsmanovi. Obãan se
nejprve musí pokusit domoci se sv˘ch práv 
u pfiíslu‰ného úfiadu a teprve pokud neuspûje,
mÛÏe se obrátit na ombudsmana. Z podnûtu
musí b˘t jasné, kdo jej ãiní, kterého úfiadu se
t˘ká, v ãem je spatfiována nesprávnost jeho
postupu a dále doklad, Ïe byl tento úfiad neús-
pû‰nû vyzván k nápravû (napfi. kopie stíÏností).9

Ombudsman se mÛÏe zab˘vat poru‰ením
pfiedpisÛ buì na základû podnûtu obãanÛ nebo 
z vlastní iniciativy. V druhém pfiípadû tak ãasto
ãiní, jedná-li se o podnût pro poru‰ení pfiedpi-
sÛ na ochranu pfiírody. Ombudsman provede
‰etfiení a podle jeho v˘sledkÛ mÛÏe vyzvat
pfiíslu‰n˘ úfiad k nápravû. O v˘sledku ‰etfiení
vÏdy vyrozumí stûÏovatele. Pokud zjistí
pochybení úfiadu, musí zároveÀ stûÏovateli
sdûlit, zda povaÏuje nápravná opatfiení pfiija-
tá tímto úfiadem za dostateãná. MÛÏe také
sám navrhnout pfiijetí jin˘ch nápravn˘ch
opatfiení.
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6 v dobû vydání pfiíruãky zák. ã. 71/1967 Sb., 

od 1. 1. 2006 zák. ã. 500/2004 Sb.

7 pokud zákon v˘slovnû nestanoví, Ïe zdÛvodnûní není tfieba – 

napfi. u Ïádosti o informace o Ïivotním prostfiedí

8 zák. ã. 150/2002 Sb.

9 zák. ã. 349/1999 Sb.
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