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MEZINÁRODNÍ PRÁVO 

 Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí mezinárodních 

vztahů, zahraniční politiky jednotlivých států a integračních 

uskupení.  

 Motivace a prosazování jednotlivých států v mezinárodních 

vztazích závisí na jejich potenciálu. 

 Od potenciálu jednotlivých států se odvíjí jejich zájmy  

v národním, regionálním a globálním měřítku.  

 Součástí mezinárodních vztahů jsou mezinárodněprávní vztahy.  

 Mezinárodní právo pro oblast životního prostředí patří  

do mezinárodního práva veřejného, označované též jako 

partikulární mezinárodní právo. 



 Mezinárodní normy ochrany životního prostředí 

 Jeden z pilířů udržitelného rozvoje. 

 Přijímané většinou na mezinárodních konferencích. 

 Forma: 

• deklarace, závěrů; 

• prohlášení; 

• iniciativ a doporučení. 

 Jsou dobrovolné, mají morálně zavazující charakter. 

 Označovány jako „měkké právo“. 

 

 



 Mezinárodní právo zavazující 

 Označovány jako „tvrdé právo“. 

 Forma: 

• dvoustranné (bilaterální) smlouvy; 

• mnohostranné (multilaterální) smlouvy; 

 

 



ZROD MEZINÁRODNÍHO PRÁVA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 
 První projevy – přelom 18. a 19. století. 

 Právně formulována jako sporadická spolupráce. 

 Zaměřená na dílčí problémy životního prostředí nebo využívání 

přírodních zdrojů či služeb. 

 Primární výrazné prosazení – začátek 70. let 20. století. 

 Světová konference OSN „Lidské životní prostředí“ (5. – 16. 6. 

1972) , výsledky: 

• Deklarace o lidském životním prostředí, obsahuje 26 

principů; 

• Mezinárodní akcí plán lidského životního prostředí; 

• Vytvoření podpůrné instituce OSN – Program OSN pro životní 

prostředí (UNEP). 



KLASIFIKACE SMLUV 

 

  geografická klasifikace; 

 rozsahová klasifikace; 

 institucionální klasifikace; 

 tematická klasifikace; 

 klasifikace smluv podle způsobu vnitrostátního schvalování. 



Geografická klasifikace 

Podle geografického pokrytí problematiky ochrany 

životního prostředí: 

a) mnohostranné globální; 

b) mnohostranné regionální; 

c) mnohostranné sub-regionální; 

d) dvoustranné. 



Rozsahová klasifikace 

Podle rozsahu a objemu pokrývané problematiky: 

1. úmluva, která je mnohostrannou smlouvou 

a) rámcová 

b) složkově orientovaná. 

2. smlouva 

3. dohoda; 

4. protokol; 

5. memoranda, ujednání. 



Institucionální klasifikace 

Podle toho jakými smluvními stranami byly smlouvy sjednány  

1. smlouvy přímo sjednané mezi státy, tj. pod přímou patronací 

daných států; 

2. smlouvy se zvláštním statutem; 

3. smlouvy sjednané pod patronací, resp. za pomoci UNEP; 

4. smlouvy sjednané v rámci Evropské hospodářské komise 

Organizace Spojených národů; 

5. smlouvy sjednané státy v rámci Organizace OSN pro vědu, 

výchovu a kulturu (UNESCO); 

6. smlouvy sjednané státy v rámci Rady Evropy věnující se zvláště 

ochraně druhů rostlin a živočichů a ochraně krajiny. 



Tematická klasifikace 

Podle tematického zaměření, některé smlouvy se mohou prolínat  

 ochrana ovzduší, ozonové vrstvy a klimatu; 

 biologická rozmanitost, příroda a krajina; 

 voda, moře a oceány; 

 nebezpečné odpady a chemické látky; 

 horizontální otázky (např. přístup k informacím, účast veřejnosti 

na rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahující hranice států). 



Klasifikace smluv podle způsobu vnitrostátního 

schvalování 

 Princip – dohody se musí dodržovat 

 Příčiny, proč je smluvní stranou stát: 

 Je to v zájmu státu, jehož životní prostředí je  

v ohrožení a chce přispět ke zlepšení stavu. 

 Zodpovědný účastník mezinárodních stavů a aktivní 

ochránce životní prostředí. 

 Zajištění k přístupu finančních zdrojů a technické 

pomoci na ochranu životního prostředí. 



a) Prezidentské – smlouvy, k jejichž ratifikaci prezidentem 

republiky je třeba souhlasu obou komor Parlamentu nebo v 

referendu; 

b) Vládní – smlouvy, které nepodléhají ratifikaci a nevyžadují 

souhlas Parlamentu. Jejich sjednávání a schvalování 

přenesl prezident republiky na vládu. Upravují otázky 

přesahující rámec působnosti ministerstva. 

c) Resortní smlouvy – svým významem nepřesahují rámec 

působnosti ministerstva. 



STRUKTURA SMLUV 

 

 

 
 Mají relativně ustálenou vnitřní strukturu. 

 

 Preambule 

 Vnitřní členění – např. na kapitoly, části, hlavy, oddíly, odstavce 

apod. 

 Ustanovení o řešení sporů 

 Závěrečná ustanovení (protokolární články) 

 Přílohy, dodatky 



VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ INSTITUCE PODÍLEJÍCÍ SE NA TVORBĚ 

MEZINÁRODNÍHO ENVIRONMENTÁLNÍHO PRÁVA 

 

 

 

 Organizace spojených národů 

 Valné shromáždění OSN – spadají některé důležité globální 

smlouvy (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský 

protokol, Úmluva OSN o boji proti desertifikaci). 

 Z ústředního rozpočtu OSN jde na aktivity spojené s ochranou 

životního prostředí necelé 0,5%. 

 Hospodářská  a sociální rada – vytváří specializované 

organizace, programy (např. UNEP - Program OSN pro životní 

prostředí), nebo tématické (např. Komise OSN pro udržitelný 

rozvoj – UN CSD) a regionální komise. 



 OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) 

 Rozhodnutí, doporučení, prohlášení. 

 Právně závazná jsou pouze rozhodnutí, např. Rozhodnutí Rady OECD 

o kontrole přeshraničních pohybů odpadů určených k recyklaci. 

 Doporučení nejsou právně vymahatelná, záleží na členských státech 

jak je budou implementovat, např. Doporučení Rady o využití 

ekonomických nástrojů při podpoře ochrany a udržitelném využívání 

biologické rozmanitosti. 

 Prohlášení jsou projevem vůle členských států provádět  jednotnou, 

koordinovanou politiku ve vybraných oblastech vzájemné spolupráce 

a při prosazování společných cílů v globálním měřítku, např. 

Deklarace o politice životního prostředí. 

 



PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 Základní a rozhodující nástroj ochrany životního prostředí 

 Z obsahového hlediska se člení na: 

a) základní právní normy; 

b) všeobecné právní normy; 

c) dílčí právní normy; 

d) související právní normy, týkající se životního prostředí v některých 

svých aspektech. 

 Z hlediska úrovně platnosti se rozlišují: 

a) mezinárodní dohody, které jsou zdrojem práva v signatářských 

zemích; 

b) právní normy s platností v nižších územních celcích. 

 



ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ PRÁVNÍ NORMY 

 Ústava ČR 

 V článku 7 je uvedena povinnost státu dbát o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního 

bohatství. 

 Listina základních lidských práv a svobod 

 V článku 35 je uvedeno, že: 

a) Každý má právo na příznivé životní prostředí. 

b) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu 

životního prostředí a přírodních zdrojů. 

c) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani 

poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru 

stanovenou zákonem. 

 



 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 

jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky 

 vznik Ministerstva životního prostředí 

 www.env.cz 



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

100/2011 Sb.  

 definuje základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí a 

z nich vyplývající povinnosti právnických a fyzických osob. 

 Mezi základní zásady podle uvedeného zákona patří: 

 zákaz přetěžování území lidskou činností nad míru únosného 

zatížení; 

 stanovení mezních hodnot přípustného znečišťování životního 

prostředí; 

 zásada předběžné opatrnosti; 

 právo každého na pravdivé a přiměřené informace o stavu a 

vývoji životního prostředí; 

 možnost každého domáhat se u příslušných orgánů svých 

práv vyplývajících z právních norem na ochranu životního 

prostředí. 

 



 Základní povinnosti jsou v zákoně vymezeny takto: 

 předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a 

v tomto smyslu minimalizovat negativní důsledky své činnosti; 

 využívat území a přírodní zdroje pouze po zhodnocení vlivu této 

činnosti na životní prostředí; 

 zajistit, aby technologie, výroby a materiály uváděné do výroby, 

oběhu či spotřeby splňovaly podmínky ochrany životního prostředí; 

 zabezpečit sledování negativních vlivů své činnosti na životní 

prostředí na vlastní náklady a znát jeho možné důsledky; 

 poskytovat informace o svém působení na životní prostředí; 

 při zjištění ohrožení nebo poškození životního prostředí učinit 

nezbytná opatření cílená na odvrácení hrozby nebo zmírnění 

následků a svá zjištění neprodleně ohlásit orgánům státní správy. 

 



 Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

a o změně některých zákonů, č. 167/2008 Sb., ve znění zákona 

č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.  

 Zákon upravuje práva a povinnosti osob při předcházení 

ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li 

bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či 

planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených 

zákonem. 

 Týká se např. zařízení podléhající integrovanému povolení, 

zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů, 

vypouštějící odpadní vody do vod povrchových nebo 

podzemních.  

 Podstatou zákona je princip prevence a zásada ,,znečišťovatel“ 

platí. 

 



 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí  
č. 100/2001 Sb., úplné znění zákona č. 49/2010 Sb. 

 hodnocení vlivů připravovaných staveb, činností, technologií, ve 

kterém je upraven postup fyzických a právnických osob, správních 

úřadů a územních samosprávných celků; 

 posuzují se vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí;  

 seznam staveb, činností a technologií; 

 odborné posouzení záměru je realizováno prostřednictvím odborně 

způsobilých osob; 

 hlavními účastníky posuzování jsou: 

a) nositelé záměrů; 

b) orgány státní správy; 

c) veřejnost.  

 



 Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o 

omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování, ve znění zákona č. 281/2009 Sb.  

 Cíle a principy zákona: 

• zabránit zvyšování znečišťování životního prostředí používáním preventivních 

a nápravných opatření;  

• zamezit přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé; 

• efektivně využívat suroviny, materiály a energii; 

• předcházet vzniku odpadů a zabezpečit jejich opětovné využití; 

• přijímat opatření nezbytná k předcházení haváriím a omezovat jejich 

případné následky; 

• snižovat administrativní náročnost pro podniky vydáním jednoho 

integrovaného povolení; 

• vyjednávat individuální podmínky povolení pro jednotlivé provozovatele; 

• zabezpečovat transparentnost správního řízení, 

• možnost zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu. 



 Zákon: 

 stanovuje povinnosti vybraných provozovatelů zařízení; 

 upravuje postup při vydávání integrovaného povolení; 

 zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí,; 

 upravuje podmínky pro propojení dosavadních informačních 

systémů v oblasti ochrany životního prostředí s integrovaným 

registrem znečišťování životního prostředí; 

 stanovuje působnost orgánů veřejné správy podle zákona; 

 upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných 

technikách; 

 stanovuje sankce za porušení povinností stanovených 

zákonem. 

 



 Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním 

prostředí (úplné znění pod číslem 6/2010 Sb.) 

 Informace o: 

• stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto 

stavu; 

• připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu 

životního prostředí, a informace o opatřeních při předcházení nebo 

nápravě poškození životního prostředí; 

• stavu vody, ovzduší, půdy, živých organismů a ekosystémů, dále 

informace o vlivech činností na životní prostředí, o látkách, hluku a 

záření do životního prostředí emitovaných a o důsledcích těchto 

emisí; 

• využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a 

rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto 

využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost; 



• vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí; 

• správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na 

životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich 

vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se 

zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního 

prostředí chráněných podle zvláštních předpisů; 

• ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování ve 

věcech životního prostředí, pokud byly pořízeny z veřejných 

prostředků; 

• mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a 

programech, akčních plánech apod., jichž se Česká republika účastní, 

a zprávách o jejich plnění; 

• mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí a o plnění 

závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 

vázána; 

• zdrojích informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.  

 



 Zákon o České inspekci životního prostředí a její 

působnosti v ochraně lesa č. 282/1991 Sb., ve znění 

zákona č. 227/2009 Sb. 

 ČIŽP je orgán státní správy, dozírající na dodržování 

právních předpisů a vydaných pravomocných 

rozhodnutí právními a fyzickými osobami. 



 Zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního 

prostředí České republiky, ve znění zákona č. 346/2009 Sb. 

 Přehled příjmů: 

• úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových; 

• poplatky podle zákona o odpadech; 

• poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší; 

• odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 

60 % jejich celkového objemu; 

• úplaty za odběry podzemní vody; 

• úhrady za vydobyté nerosty (primárně odváděné do státního 

rozpočtu); 

• další příjmy (dotace, úvěry, sponzorské dary atd.). 



 Prostředky fondu lze použít na: 

• podporu investičních a neinvestičních akcí souvisejících 

s ochranou a zlepšováním životního prostředí; 

• podporou programů výzkumu, vývoje, výroby a zavádění 

vhodných technologií v oblasti životního prostředí; 

• podporu činností souvisejících s ekologickými funkcemi 

vodních toků a vodních ploch; 

• podporu monitorování složek životního prostředí a 

ekologických procesů; 

• podporu výchovných akcí a rozšiřování informací o životním 

prostředí; 

• jiné účely (úhrada půjček, úhrada nákladů činnosti fondu. 

 



PRÁVNÍ NORMY UPRAVUJÍCÍ OCHRANU JEDNOTLIVÝCH 

SLOŽEK NEBO ČÁSTÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Jejím základem jsou zákony vydávané Parlamentem České 

republiky. Spadají sem i převzaté normy z Evropské unie. Tyto 

zákony mají v podstatě (s menšími formálními odchylkami) 

shodnou strukturu a obsahují zpravidla: 

 definice pojmů; 

 způsoby nakládání s příslušnou složkou či částí životního 

prostředí; 

 ustanovení o případných poplatcích či jiných platbách 

souvisejících s užíváním dané složky či části životního 

prostředí; 

 ustanovení o pokutách za porušení zákonných ustanovení; 

 úpravu výkonu státní správy pro danou složku. 

 



 Zákon o ochraně přírody a krajiny (úplné znění zákona  

č. 18/2010 Sb.) 

 Upravuje: 
• základní povinnosti při obecné ochraně přírody,; 

• obecná ochrana rostlin a živočichů; 

• ochrana dřevin s důrazem na regulaci zásahů do dřevinných společenství 

včetně náhradní výsadby; 

• ochrana jeskyň, paleontologických nálezů a krajinného rázu; 

• kategorizace zvláště chráněných a jejich ochrana a péče; 

• ochrana památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a 

nerostů; 

• omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup 

do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody; 

• specifikace orgánů ochrany přírody a jejich působnost v ochraně přírody; 

• správní řízení ve věcech ochrany přírody; 

• NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti). 



 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona 

288/2011 Sb. 

 Zákon stanovuje: 

 práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při 

ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek 

lidskou činností, 

 podmínky pro další snižování množství vypouštěných 

znečišťujících látek, 

 práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při 

ochraně ozonové vrstvy Země před nepříznivými účinky 

regulovaných látek a při ochraně klimatického systému 

Země před nepříznivými účinky fluorovaných skleníkových  

plynů. 

 



 Zákon rozděluje zdroje znečišťování ovzduší na mobilní a 

stacionární.  

 Celkový přehled o znečišťování ovzduší poskytuje registr emisí a 

zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO).  

 Přípustnou úroveň znečišťování ovzduší určují především hodnoty 

emisních a imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky nebo 

jejich stanovené skupiny. 

 Nízkoemisní zóna 

 Smogová situace 

 Zákon dále zakazuje resp. omezuje výrobu, dodávání na trh a 

dovoz látek narušujících ozónovou vrstvu v souladu 

s Montreálským protokolem (regulované látky) a upravuje způsob 

jejich označování. 

 Zákon se věnuje i otázce přidávání (přimíchávání) biopaliv do 

motorových benzinů. 

 



 Zákon č. 254/2001 o vodách, ve znění č. 151/2011 Sb. 

 Zákon upravuje: 

 právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy k využívání 

povrchových a podzemních vod, bezpečnost vodních děl a ochrana 

před účinky povodní a sucha; 

 nakládání s povrchovými a podzemními vodami s důrazem na jejich 

ochranu a zabezpečení jejich hospodárného a účelného využívání; 

 vypouštění odpadních vod do veřejných kanalizací; 

 pravomoci vodohospodářských orgánů ohledně zřizování 

vodohospodářských děl a dalších činností a povinnosti správců 

těchto děl; 

 ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů,  

 zásobování vodou z veřejných vodovodů; 

 ochranu před povodněmi; 

 úplaty ve vodním hospodářství; 

 sankční postihy. 

 



 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění zákona 

264/2011 Sb. 

  Zákon upravuje: 

 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s 

nimi; 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství; 

 působnost orgánů veřejné správy v odpadovém 

hospodářství.  

 



 V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato 

hierarchie způsobů nakládání s odpady. 

 Odpady se dělí na 2 kategorie – ostatní a nebezpečný. Seznam 

odpadů je uveden v Katalogu odpadů. 

 Plány odpadového hospodářství. 

 Povinnost zpětného odběru. 

 Provozovatelé zařízení k odstraňování odpadů jsou povinni mít 

provozní řád. 

 



 Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění zákona č. 402/2010 Sb. 

 Upravuje: 
 podmínky, za kterých lze realizovat změny kultur a 

hospodaření na ZPF, povinnost vlastníků půdy chránit ji před 

vnášením cizorodých látek do potravinových řetězců; 

 zásady a způsoby ochrany ZPF; 

 nutné podmínky spjaté s odnětím půdy ze ZPF a poplatky 

(odvody)za toto odnětí; 

 působnost orgánů ochrany ZPF; 

 sankce (pokuty) za nedodržování zákonných ustanovení. 

 



 Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, v znění zákona č. 281/2009 

Sb. 

 Zákon definuje:  

 kategorie lesů; 

 povinnosti pro ochranu pozemků určených k plnění funkcí 

lesa, zásady pro odnětí pozemků a omezení jejich využívání 

v souvislosti s touto problematikou i poplatky za odnětí; 

 při užívání má každý právo vstupovat do lesa na vlastní 

nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a 

suchou na zemi ležící klest;  

 stát podporuje hospodaření v lese finančními příspěvky a 

službami; 

 zásady hospodaření - lesní hospodářské plány a lesní 

hospodářské osnovy. 

 



 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství 

 Základními právními předpisy v této oblasti jsou: 

 zákon č. 44/1988 Sb. ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 

281/2009 Sb.; 

 zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

zákona č. 155/2010 Sb.; 

 zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve 

znění zákona č. 281/2009 Sb. 

 



 Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a 

chemických přípravcích, ve znění zákona č. 245/2011 Sb. 

 Zákon upravuje:  

 práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických 

osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, 

balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a 

dovozu chemických látek nebo látek obsažených v přípravcích 

nebo předmětech a při klasifikaci, zkoušení nebezpečných 

vlastností, balení a označování chemických přípravků na 

území České republiky 

 vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany 

zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky látek a 

přípravků. 



 REACH 

 Evropský systém kontroly chemikálií 

 Slovo REACH – Registration (registrace), Evaluation 

(evaluace, vyhodnocování), Authorisation (autorizace), 

Chemicals (chemických látek). 



 Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závazných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

nebo chemickými přípravky, v znění pozdějších předpisů č. 

281/2009 Sb.  

 Zákon stanovuje: 

 povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, 

které vlastní, užívají nebo budou uvádět do užívání objekt 

nebo zařízení, v němž je umístěna vybraná nebezpečná 

látka; 

 působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence 

závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

 



JINÉ PRÁVNÍ NORMY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Zejména zákony daňové, zákony, jimiž se zřizují orgány 

státní správy a určují jejich kompetence, zákony 

upravující podnikatelskou činnost, trestní zákon, 

obchodní a občanský zákoník, předpisy související 

s ochranou zdraví, předpisy týkající se územního 

plánování a stavebního řádu. 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

DOTAZY? 


