
VÝTAH Z NĚKTERÝCH DŮLEŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  k LT 2007

A) způsobilost k právním úkonům & zastoupení

způsobilost k právním úkonům
= schopnost svým jednáním na sebe práva/povinnosti brát (uzavřít smlouvu atd.)
- fyz.os. - plná způsobilost k pr. úkonům od 18 let
- částečná dle úkonu i dříve (koupě zmrzliny dítětem)
- práv. os. - plná od vzniku (=registrace)
- ovšem jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu
zastoupení = úkony může za každou (fyz./pr.) osobu činit i zástupce
- na základě pověření (k danému pr. úkonu)
- nebo na základě svého "pracovního zařazení" (pověření k činnosti, při které se obvykle daný úkon činí
- např. koupě rohlíků vedoucím na výpravě, neboť to je obvyklý úkon při vedení oddílu a vedoucí byl do vedení střediskem ustanoven)
- zástupce se prokazuje "plnou mocí" - resp. pověřením
- při zastoupení úkon vykoná zástupce (např. podepíše kupní smlouvu), ale účinky vzniknou zastoupenému (např. nabude kupovanou 
věc)
- zástupce musí upozornit třetí stranu, že jedná jako zástupce
- zástupce ručí zastoupenému za porušení pravidel mezi nimi sjednaných
- avšak zastoupený je i takovým pr. úkonem zástupce vázán (ledaže třetí strana věděla, že zástupce pravidla k zastupování porušuje)

B) delikty - druhy
A) správní delikty - definovány v různých předpisech (pro fyz. i pr. osoby)
B) civilní delikty - např. způsobená škoda, nezaplacený dluh atd. (dle občanského zákoníku aj.)
C) trestné činy - definovány pouze v trestním zákoně

C) správní delikty (přestupky...)
- odpovídá se za zaviněné (většinou) porušení předpisu
- a to za ohrožení zájmů společnosti (veřejného zájmu)
- odpovídá fyzická (někdy i práv.) osoba od 15 let, v důsledku jejíhož jednání byl předpis porušen
- sankce: obvykle pokuta (může být uložena i na místě v "blokovém řízení" - ve skautu vždy odmítneme blokové řízení a trváme na 
projednání komisí, ledaže vina je nepochybná a pokuta mírná)
- rozhoduje přestupková komise obecního úřadu, policie, jiný orgán (hygienik, lesní stráž, apod.)
- promlčují se za 1 rok

D) odpovědnost za civilní delikt
- odpovídá se za zaviněné porušení právní povinnosti (např. škoda, nezaplacený dluh) podle občanského zákoníku (aj.)
- a to za vzniklou škodu či ušlý zisk
- odpovídá každá fyzická osoba, která škodu způsobila (je povinna nahradit škodu)
- nezletilý odpovídá společně s tím, kdo měl vykonávat dozor (mezi sebou se dělí podle zavinění)
- na něco jsme pojištěni u pojišťovny Generalli
- úraz <- všichni účastníci akce vč. hostů
- špatné rozhodnutí vedoucího - cca do 1MIL. Kč - ale jen 18+let jmenovitě pojištění  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení - dle. Obč. zk.
Předcházení hrozícím škodám
1) Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. (§ 415)
2) Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit přiměřeně okolnostem ohrožení. (§ 417)
Odpovědnost za škodu (§ 420)
1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
2) Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti 
použili (zaměstnanci, vedoucí ve skautu...)
3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil
Nutná obrana a odvracení útoku (civilní) (§ 418, § 419)
1) Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, není za ni odpovědný,
> ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak
> anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
2) Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku.
> O nutnou obranu nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.
- Kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, 
v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena.

E) Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání    (§ 422)
1) Nezletilý ... za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky;
> odpovídá sám
> společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled.
> Není-li však ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho 
následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled.
2) Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.
Mohou tedy nastat 4 situace: Podle toho, kdo, ...
...porušil své povinnosti  ▼▼ bude odpovídat    ▼▼
jen dohlížející > >jen dohlížející
jen nezletilý > >jen nezletilý
dohlížející i nezletilý > >dohlížející i nezletilý
ani dohlížející ani nezletilý > >ani dohlížející ani nezletilý
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3) Vykonává-li dohled organizace, odpovídá poškozenému tato organizace - ta však může náhradu poté požadovat po odpovědném 
pracovníkovi (vedoucím)
Jednání v opilosti (apod.) (§ 423)
Kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky,
> je povinen nahradit škodu v tomto stavu způsobenou;
> společně a nerozdílně s ním odpovídají ti, kteří jej do tohoto stavu úmyslně přivedli.
Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům (§ 424)
Za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

F) trestné činy - trestní odpovědnost
trestný čin = nebezpečné jednání - zaviněné - definované v trestním zákoně jako tr. čin
trestní odpovědnost = mají (jen) fyzické osoby od 15 let !
zavinění = volní a vědomostní vztah k důsledku našeho jednání; 2 druhy zavinění:
- úmysl (vím a chci) (většinou je třeba úmyslné zavinění)
- nedbalost (nevím nebo nechci, ale vědět jsem měl (neměl jsem lehkovážně spoléhat)
stíhání & soud - trestné činy stíhá vždy a pouze stát (Policie, státní zástupce vyšetřují)
- o vině a trestu rozhoduje vždy soud na základě obžaloby státního zástupce
- není možné, aby trestní stíhání vedla soukromá osoba, byť by byla poškozená
V naší skautské praxi musí mít každý starší 15 let na vědomí, že je již odpovědným i za případné svěřené osoby v určitém rozsahu. 
Znamená to, že šestnáctiletý rádce odpovídá za případné porušení pravidel při víkendovce (např. umožní udělat táborák uprostřed lesa a 
pokud se něco stane, bude povolán k odpovědnosti). V takovém případě, pokud se našim svěřencům něco stane, může za to trestně 
odpovídat vůdce oddílu nebo jiný dospělý činovník, ale společně s ním i právě onen rádce, který
akci vedl a který byl vůdcem pověřen nějakým úkolem. Míra jeho odpovědnosti může být různá, vždy záleží na konkrétních okolnostech.
Je nutné, aby vůdce oddílu vždy schválil program družinovky či výletu. Jinými slovy je nepřípustné, aby rádce uspořádal nějakou akci 
(družinovku, výpravu) načerno!
V takovém případě by totiž trestní odpovědnost byla pouze na rádci, vůdce by s tím však měl mnoho nepříjemností, a navíc takováto 
akce načerno jistě nepřidá na pověsti žádného skautského oddílu. 
Co by rádce neměl nikdy dělat bez dozoru vůdce oddílu nebo jiného dospělého činovníka? Nikdy by neměl sám vést vícedenní nebo 
jednodenní výpravu, byť by šlo o výpravu družinovou, a nesmí se bez dozoru se svými svěřenci koupat. Při těchto akcích je totiž 
nebezpečí úrazu vyšší, a proto je nutno, aby na nich byl s rádcem ještě někdo plnoletý (musí znát bezpečnostní předpisy pro konání 
speciálních činností, kterou je bezesporu koupání), byť by tam působil pouze jako dozor a do vlastního průběhu akce nijak nezasahoval.
____________________________________________________________
zákon 140/1961 Sb. trestní zákon:

Trestný čin
1) Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v Trestním zákoně.
2) Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.
3) K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.
4) Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem 
provedení činu a jeho následky, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.

Zavinění
Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo
b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tr. zákonem, ale bez přiměřených důvodů 
spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním 
poměrům vědět měl a mohl.
...
Pokus trestného činu
1) Jednání pro společnost nebezpečné, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu 
trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.
2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin.
3) Trestnost pokusu trestného činu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání ...
Spolupachatel a účastník trestného činu
- Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, 
jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé) ;
- stejně platí i pro "účastníka" tj.toho, kdo nějak spáchání trestného činu napomohl (radou, pomocí, poskytnutím nástrojů atd.).
Věk
Kdo v době spáchání činu nedovršil 15 rok svého věku, není trestně odpovědný.
Nepříčetnost
Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za 
tento čin trestně odpovědný.
Krajní nouze (trestní)
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem.
Nejde o krajní nouzi, jestliže
-bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo
-způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
Nutná obrana (trestní)
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem.
Nejde o nutnou obranu,
- byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
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G) vybrané trestné činy
---------(pořádek)-------------
§ 175 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
...(2) Kdo jako svědek nebo znalec
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí
b) takovou okolnost zamlčí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem...
§ 178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v 
souvislosti s výkonem ..., bude potrestán odnětím svobody až na tři léta ...nebo peněžitým trestem.
§ 188a Šíření toxikomanie
(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak 
podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo ... peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na 1 rok až 5 let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin vůči osobě mladší než 18 let,
§ 178a Pytláctví
(1) Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby, nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede, nebo přechovává zvěř nebo ryby neoprávněně 
ulovené, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem ... nebo propadnutím věci.
§ 202 Výtržnictví
(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, 
hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší shromáždění nebo obřad občanů, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin jako člen organizované skupiny.
§ 179 Obecné ohrožení
(1) Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že 
způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se 
dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), nebo kdo obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení 
nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři až osm let.
§ 180 (1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
§ 188 (1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní 
látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo 
zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na 2 - 10 let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než 18 let,
---------(majetek/hospodaření)-------------
§ 125 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
(1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k 
tomu podle zákona povinen, nebo kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě 
zkreslující údaje, nebo kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají a ohrozí tak 
majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem 
činnosti nebo peněžitým trestem.
§ 248 Zpronevěra
(1) Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
§ 257 Poškozování cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán 
odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
---------(zdraví)-------------
§ 221 Ublížení na zdraví
(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
§ 223 Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo 
funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na 1rok nebo zákazem činnosti.
§ 224
(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
§ 207 Neposkytnutí pomoci
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez 
nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy 
svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta ..
---------(péče o svěřené osoby)-------------
§ 217 Ohrožování výchovy mládeže
(1) Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že...
c) závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let, bude potrestán až na dvě léta.
(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které 
ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým 
trestem nebo zákazem činnosti.
§ 212 Opuštění dítěte
(1) Kdo opustí dítě, o které má povinnost pečovat a které si samo nemůže opatřit pomoc, a vystaví je tím nebezpečí smrti nebo ublížení 
na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody na 1 rok až 6 let bude potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt.
§ 237 Útisk
Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody ...
§ 215 Týrání svěřené osoby
(1) Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
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---------(mravnost)-------------
§ 205 Ohrožování mravnosti
(2) Kdo pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo zobrazení
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje osobě mladší osmnácti let, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta...
§ 217a Svádění k pohlavnímu styku
(1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne osobě mladší osmnácti let za pohlavní styk s ní, nebo za její pohlavní sebeukájení, obnažování 
nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu či prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým 
trestem.
§ 242 Pohlavní zneužívání
(1) Kdo vykoná soulož s osobou mladší než patnáct let nebo kdo takové osoby jiným způsobem pohlavně zneužije...; na dvě léta až 
deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě svěřené jeho dozoru, zneužívaje její závislosti.
§ 241 Znásilnění
(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k 
takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct 
let.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let.

H) Postavení dítěte  -- zákon 94/1963 Sb. , o rodině   --- Rodičovská zodpovědnost
§ 31
(1) Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností
a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,
b) při zastupování nezletilého dítěte, ...
(2) Při tom jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho 
vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho 
tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj

(nejsou tedy zcela vyloučeny fyzické tresty > musí být přiměřené a nesmí dítě ponižovat)
(3) Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má 
právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho 
osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje.
(4) Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim pomáhat. ...
§ 35 Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat.
§ 36 Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé.
!! Pozn.: Přiměřeně platí i pro osoby v jejichž péči dítě dočasně je ( např. vedoucí ) !!

I) Příroda
1) Lesní zákon - zákon č. 289/1995 Sb. o lesním porostu
§ 19 Užívání lesů
(1) 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...
(3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a 
bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze 
stanovit nařízením obce s rozšířenou působností.
--- Pozn: Hajný / myslivec / majitel lesa - nás pouze z rozmaru vyhodit nemůže ---

§ 20 Zákaz některých činností v lesích
(1) V lesích je zakázáno
a) rušit klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat...
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(3) Zákazy uvedené v 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.
(4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou
byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán správy lesů.
(5) 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. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.
--- Pozn: soušky (i stromy) můžeme kácet jen s povolením majitele lesa ( viz § 20 odst. 1) písm. d) ) a to
bez ohledu na jejich tloušťku, smíme ale sbírat dříví na otop (popadané větve...) ---
--- Oheň můžeme rozdělat mimo vyhrazená ohniště jen se svolením majitele lesa ( viz - písm. k) ) ---

§ 53 Přestupky
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese
a) ruší klid a ticho,
c) vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
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f) táboří mimo vyhrazená místa,
g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,
h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,
j) jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních,
k) pase nebo prohání dobytek nebo umožňuje výběh hospodářským zvířatům do lesních porostů,
l) naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene,
n) těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin,
o) nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo
doutnající předměty,
p) koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce,
r) odhazuje odpady nebo odpadky,
s) kouří.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 5000 Kč.
Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15 000 Kč.
--- Pozn: tábořit v lese nelze - lze asi (!) přespat v malém počtu (cca 5 osob?) bez stanu a ohně
--- avšak v rezervacích / CHKO / NP nelze obvykle ani přespat !

2) Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
• tento zákon vychází z předpokladu, že chráněné jsou všechny druhy rostlin a živočichů vyjma případů stanovených zvláštními předpisy. 
Zákon dále vymezuje kategorie zvlášť chráněných území (např. národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace aj.), pro 
které stanoví zvláštní režim
• pro nás je podstatné to, že v těchto zvlášť chráněných územích platí různá omezení, která bývají podrobně vymezena v návštěvních 
řádech
• pro mnohé činnosti v těchto zvláště chráněných územích je třeba povolení orgánu ochrany přírody, kterým bývá odbor životního 
prostředí příslušného kraje, nebo správa daného území
• prováděcí předpisy k zákonu vypočítávají všechny druhy rostlin a živočichů, které jsou zvláště chráněny a které nemůžeme např. volně 
trhat, přesazovat, hubit apod.
• porušení tohoto zákona je postiženo jako přestupek vysokou pokutou, v případě závažnějšího porušení může jít i o trestný čin.

J) VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb.,
O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (výtah)
(ve znění novely - vyhlášky č. 148/2004 Sb.)
(1) Při pořádání tábora pro méně jak 30 dětí do 15 let (jiná podobná akce) musí pořadatel minimálně zajistit:
a) hygienicky nezávadný stav zařízení,
b) zásobování akce pitnou vodou
c) účast způsobilých osob (potravinářský průkaz pro osoby připravující jídlo a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro vedoucí pracující s 
dětmi) –
-----------
(2) Pořadatel tábora pro 30 a více dětí do 15 let (zotavovací akce) musí zajistit všechny podmínky pro zotavovací akci vyplývající ze 
zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky 106/2001 Sb. Jedná se zejména o:
a) Účast zdravotně způsobilých dětí a ostatních pracovníků (dozor, osoby činné při stravování), dokládá se písemným potvrzením 
(viz kapitola 2 - Účastníci a vedení tábora)
b) Zásobování akce pitnou vodou (doloženo rozborem vody ne starším než 3 měsíce)
c) Kuchyně
- označení pracovních ploch pro práci s tepelně opracovaným a tepelně neopracovaným pokrmem
- mytí kuchyňského a jídelního nádobí v pitné vodě
- zastřešený prostor jídelny, kuchyně, umývárny nádobí a skladu potravin
- skladování potravin za podmínek daných výrobcem (pozor na maso, uzeniny, vejce…)
- nepoužívání potravin zakázaných pro zotavovací akce (viz vyhláška 106/2001 Sb.)
d) Umývárny
- na 5 dětí 1 výtokový kohout s odvodem použité vody (nebo potok odpovídající hygienickým limitům)
- možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden (možno nahradit saunou)
- k účelům osobní hygieny, s výjimkou čistění zubů, a k úklidu lze používat vodu z potoka
e) Záchody
- oddělené podle pohlaví + zajištěná intimita záchodů
- do 20 dětí se zřizují dva záchody, na každých dalších 20 dětí jeden další záchod
- možnost mytí rukou v tekoucí vodě , denní přesypávání zeminou
- děti nesmějí provádět úklid záchodů
f) Ošetřovna a izolace
- ošetřovna a izolace odděleně ve vyčleněných stanech
- umístění léků a zdravotnické dokumentace tak, aby k nim neměly volný přístup děti ani jiné osoby
- možnost mytí v tekoucí vodě
- vybavení lékárničky (min. rozsah dle vyhlášky 148/2001 Sb., neprošlé datum použitelnosti)
- vedení zdravotnického deníku, seznamu účastníků a zdravotní dokumentace
g) Ubytování a spánek
- stany s nepromokavou stanovou plachtou ; nutno provádět denní úklid všech prostor
- ubytování dětí odděleně podle pohlaví
- min. 9 hodin spánku s výjimkou noci, kdy se pořádá noční hra
h) Stravování
- denně musí být zajištěno min. 5 jídel, jedno z hlavních jídel musí být teplé, teplý nápoj ke snídani
- nápoje musí být k dispozici po celý den uchovávané v krytých nádobách s výpustným kohoutem
- na táborech do 50 dětí se mohou děti pod dozorem podílet na přípravě celé stravy a na jejím výdeji, při vyšším počtu osob jen na 
přípravě stravy před tepelným opracováním a na pomocných pracích
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K) POKYN (junácký -interní) K TÁBORŮM 2006 (pro 2007 platí stále)
(výtah)
Účastníci a vedení tábora
(5) Každý účastník tábora mladší 18 let musí odevzdat přihlášku na tábor, která musí obsahovat údaje o táboře (místo, termín, 
účastnický poplatek), údaje o pořadateli tábora (název střediska, IČO, adresa sídla), údaje o dítěti (jméno, adresa, rodné číslo), údaje o 
rodičích (jméno, adresa) a souhlas (podpis) rodičů s účastí dítěte na táboře.
(6) Účastníci tábora s 30 a více dětmi do 15 let (zotavovací akce) musí doložit následující dokumenty:
a) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (vyplňuje praktický lékař, má platnost 12 
měsíců, je možné využít jej i na ostatní akce)
b) Prohlášení o bezinfekčnosti (má stanovený obsah dle zákona, vyplňuje se max. jeden den před odjezdem)
(8) Vedení tábora schvaluje středisková rada v následujícím složení (s uvedenou min. kvalifikací):
a) vůdce tábora (vůdcovská zkouška)
b) zástupce vůdce tábora (min. čekatelská zkouška, doporučujeme vůdcovskou zkoušku)
c) zdravotník (kvalifikace „skautský zdravotník zotavovacích akcí“)
d) hospodář
(9) Osoby podílející se na vedení tábora musí doložit splnění požadavků, které vyžaduje jejich pozice na táboře, následujícími 
dokumenty:
a) Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi – tzv. „papír na hlavu“, musí jej mít všechny osoby pracující na táboře samostatně s 
dětmi. Vystavuje jej praktický lékař, potvrzení má platnost 1 rok.
b) Potravinářský průkaz, v němž praktický lékař osvědčí zdravotní způsobilost k činnostem epidemiologicky závažným. Musí jej mít 
všechny osoby podílející se na přípravě stravy.
c) Vůdcovský dekret splňující podmínky pro „osvědčení hlavního vedoucího“ dle podmínek MŠMT. Musí jej mít vůdce tábora.
d) Zdravotnický dekret dokládající absolvování kursu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na táboře v rozsahu dle 
vyhlášky č. 106/2001 Sb. ve znění její novely č. 148/2004 Sb.

Povolení a ohlašování tábora
(10) Pro konání tábora je nutné získat následující povolení:
a) Povolení majitele tábořiště (doklad opravňující k využití pozemku, např. nájemní smlouva apod.) v případě, že tábořiště není v majetku 
pořadatele tábora,
b) Povolení orgánu ochrany přírody (většinou odboru životního prostředí orgánu státní správy nadřazeného obecnímu úřadu, např. 
Referát životního prostředí městského úřadu) v případě, že se tábořiště nachází na území se zvýšeným stupněm ochrany nebo se v 
blízkém okolí se vyskytuje nebo může vyskytovat nějaký chráněný přírodní útvar.
c) Povolení ke vjezdu na lesní pozemky (v případě nutnosti vjíždění motorových vozidel do lesů, do kterých není povolen vjezd). Vydává 
je vlastník lesa, příp. příslušný orgán státní správy lesů.
d) Zajištění péče praktického lékaře dostupnéhu v místě konání (odst. 1e § 11 zákona 258/2000 Sb.), netýká se putovních akcí a táborů 
s méně jak 30 účastníky do 15 let.
e) Schválení tábora pořadatelem (viz kapitola 7 - Schválení tábora)

(11) Konání tábora je nutné ohlásit:
a) orgánu státní správy lesů, pokud se tábořiště nachází na lesním pozemku nebo je okolní les při konání tábora výrazně využíván (odst. 
5 § 20 lesního zákona), podává se min. 30 dní předem,
b) krajské hygienické stanici v případě tábora s 30 a více účastníky do 15 let, oznamuje se termín a místo konání tábora, počet dětí na 
akci, způsob zabezpečení akce pitnou vodou, způsob zajištění stravování účastníků a rozbor vody, který není starší jak 3 měsíce (odst. 
3, 4 § 8 zákona 258/2000 Sb.),
c) obecnímu úřadu zejména kvůli kontaktu pro případné živelné pohromy (povodeň, požár…), příp. kvůli domluvě likvidace odpadů 
(záleží na konkrétní obci).

Schválení tábora (interní - v Junáku)
(24) Středisková rada:
a) zkontroluje splnění nebo reálnost splnění všech podmínek pro konání tábora daných zákonem a tímto pokynem (zajištění tábořiště a 
vybavení, povolení a ohlášení konání tábora, zajištění hygienických podmínek, personální zabezpečení…),
b) zkontroluje dostatečnou kvalifikaci vůdce tábora a táborového zdravotníka,
c) posoudí rozpočet připravený vedením tábora a projednaný s hospodářem střediska,
d) zkontroluje formální a věcnou správnost vyplněných hlášení.
(25) Podle výsledků výše uvedených bodů středisková rada schvaluje pořádání tábora, jeho rozpočet a jmenuje vůdce tábora
(26) Okresní rada může konání tábora zamítnout z důvodu nedostatečného zajištění tábora
(27) Pořadatel tábora a členové okresní rady, příp. jimi pověření činovníci, jsou oprávněni provádět kontroly během konání tábora. V 
případě vážného porušení hygienických nebo bezpečnostních opatření může pouze pořadatel nařídit ukončení tábora.

- Související předpisy
a. Vyhláška 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
b. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (vybrané paragrafy, aktuální znění)
c. Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka
d. Zákon 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon)
e. Pokyn 2006/02 ke zdravotnickém „rozdílovém školení“
- Problematiku povolení a ohlašování konání tábora řeší zejména tyto zákony:
a) 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon)
b) 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
c) 114/1992 Sb. o ochraně přírody

L) další předpisy
Podstatná část našich činností, zvláště těch méně obvyklých (lyžování, horolezení, sjíždění řek...), je regulována zvláštními 
předpisy - v duchu zásady neznalost zákona neomlouvá - je třeba vždy nastudovat a splnit požadavky příslušné právní 
úpravy...!!
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