
N á v r h  Zastupitelstva Zlínského kraje  

………………/ Sb. 

 

ZÁKON 

ze dne …………… 

kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

Čl. I 

  

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014  Sb., se mění takto:  

 

1. V § 29 odstavec 1 zní: 

 „(1) Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní 

pomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Náhrada se poskytuje na 

základě písemné žádosti doručené krajskému úřadu, v jehož územním obvodu byla 

pomoc poskytována. Pro obsah žádosti se přiměřeně použije § 30a odst. 2. Krajský úřad 

může k prokázání výše požadované peněžní náhrady vyzvat osobu požadující tuto 

náhradu k předložení znaleckého posudku. Náklady spojené se  zpracováním 

znaleckého posudku nese žadatel. Právo na náhradu musí být uplatněno nejpozději do 

6 měsíců ode dne, kdy bylo ukončeno omezení vlastnického nebo užívacího práva, 

poskytnutí osobní či věcné pomoci, jinak toto právo zaniká.“.  

 

2. V § 29 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

 

„(2) Po obdržení úplné žádosti doložené doklady a podklady, případně znaleckým 

posudkem, rozhodnými pro posouzení nároku na peněžní náhradu, postoupí krajský 

úřad tuto žádost k rozhodnutí o přiznání či nepřiznání peněžní náhrady Ministerstvu 

vnitra.  

 

(3) Peněžní náhradu přiznanou Ministerstvem vnitra vyplácí poškozeným příslušný 

krajský úřad do 15 dnů od obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu.“. 

 

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7. 

 

3. V § 29 odst. 6 se věta druhá zrušuje. 

 

4. V § 30 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ,přičemž takovou škodou 

se rozumí škoda, které vznikla poškozením nebo zničením movité či nemovité věci 

fyzické nebo právnické osoby a škoda na zdraví, pokud byla přímo způsobena těmito 

složkami nebo orgány“. 
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5. V § 30 odst. 4 se věta první zrušuje.  

 

6. V § 30 odst. 4 se slovo „této“ zrušuje. 

 

7. V § 30 se odstavec 5 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6. 

 

8. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:  

 

„§ 30a 

 

(1) Právo na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba uplatnit písemně u krajského 

úřadu, v jehož správním obvodu při záchranných a likvidačních pracích nebo cvičení 

škoda vznikla, a to do 6 měsíců ode dne, kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě 

dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak toto právo zaniká. Ministerstvo vnitra 

může na doporučení krajského úřadu v případech hodných zvláštního zřetele přiznat 

náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti, nejdéle však do 5 let od vzniku 

škody. 

 

(2) Poškozený žádá o poskytnutí náhrady škody písemnou žádostí doloženou doklady  

a podklady potřebnými pro posouzení nároku na náhradu škody. Žádost musí obsahovat 

tyto údaje: 

 

a) jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt poškozeného, je-li jím fyzická osoba,   

b) název, sídlo a identifikační číslo (bylo-li přiděleno) osoby poškozeného, je-li jím 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, 

c) označení mimořádné události nebo cvičení, v jejichž souvislosti byly nařízeny 

záchranné či likvidační práce, 

d) popis škody, rozsah škody a její výši, 

e) popis příčinné souvislosti mezi záchrannými a likvidačními pracemi a vznikem 

škody, 

f) den vyhotovení žádosti a podpis žadatele, 

g) seznam příloh prokazujících vznik škody a její výši. 

 

(3) Neobsahuje-li žádost předepsané náležitosti nebo nejsou-li k žádosti připojeny 

doklady a podklady prokazující vznik škody a její výši, majetková práva, popřípadě jiné 

vztahy k předmětu náhrady škody, vyzve krajský úřad poškozeného, aby doplnil 

chybějící údaje, doklady nebo podklady nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení 

výzvy. V této lhůtě může poškozený též upřesnit rozsah a výši náhrady škody, o jejíž 

poskytnutí požádal.  

 

(4) Krajský úřad může k prokázání skutečnosti, že škoda vznikla, jakož i k prokázání 

výše škody vyzvat poškozeného k předložení znaleckého posudku. Náklady spojené 

se zpracováním znaleckého posudku nese poškozený. K předložení znaleckého posudku 

stanoví krajský úřad poškozenému přiměřenou lhůtu. Na základě písemné žádosti 

poškozeného může krajský úřad stanovenou lhůtu prodloužit, a to z důvodů hodných 

zvláštního zřetele. 
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(5) Po obdržení úplné žádosti doložené doklady a podklady, případně znaleckým 

posudkem, rozhodnými pro posouzení nároku na náhradu škody, postoupí krajský úřad 

tuto žádost spolu s přílohami k rozhodnutí o přiznání či nepřiznání náhrady škody 

Ministerstvu vnitra.  

 

(6) V případě, že žádost poškozeného neobsahuje předepsané údaje, nebyly k ní 

připojeny požadované doklady a podklady, ani na základě výzvy příslušného orgánu 

nebyly ve stanovené lhůtě předepsané náležitosti žádosti doplněny nebo předepsané či 

vyžádané doklady a podklady poškozeným doloženy, zašle krajský úřad bez zbytečného 

odkladu takovou žádost k posouzení Ministerstvu vnitra s informací, že žádost není 

kompletní. Ministerstvo vnitra o této žádosti rozhodne na základě předložené 

dokumentace.   

 

(7) Náhradu škody přiznanou Ministerstvem vnitra vyplácí poškozeným příslušný 

krajský úřad do 15 dnů od obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

  

(8) V případě, že náhrada škody nebude poškozenému uhrazena ve lhůtě do 8 měsíců 

od doručení žádosti podle odstavců 5 nebo 6, může se poškozený domáhat náhrady 

škody od státu podle tohoto zákona u soudu, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy 

příslušný orgán žádost poškozeného o poskytnutí náhrady škody obdržel. Přizná-li soud 

náhradu škody, uhradí Ministerstvo vnitra poškozenému náhradu škody ve lhůtě určené 

pravomocným rozhodnutím soudu.“ 

 

9. V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Finanční prostředky na výplatu peněžních náhrad za omezení vlastnického nebo 

užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní pomoci podle § 29 a na náhrady škod podle 

§ 30 se poskytují krajským úřadům ze státního rozpočtu.“. 

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako 3 až 5.  

 

Čl. II 

 

Účinnost 

     Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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