
Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon) v platném znění 

§ 35  

Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnu= věcných prostředků a vykonání pracovní 
povinnosB a pracovní výpomoci 

 (1) Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnu= věcného prostředku, vykonání 
pracovní povinnosB nebo pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. 
Peněžní náhradu je povinen vyplaBt orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení 
povinnosB rozhodl. Peněžní náhradu lze poskytnout po vzájemné dohodě též za poskytnu= 
dobrovolné pomoci. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového 
stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu podle tohoto odstavce. 

  

 (2) V případě, že dojde k omezení výkonu vlastnického práva k nemovitosB, poskytne se 
jejímu vlastníku náhrada odpovídající míře omezení jeho majetkových práv podle občanského 
zákoníku. 

  

 (3) Jde-li o vykonání pracovní povinnosB, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci, u 
nichž nelze určit výši náhrady dohodou nebo postupem podle občanského zákoníku, stanoví se 
náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce. Při stanovení náhrady za 
poskytnu= věcného prostředku se vychází z výše nákladů vzniklých povinnému a z obvykle 
požadované náhrady za použi= stejného nebo obdobného věcného prostředku v době jeho 
poskytnu=. 

  

 (4) Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil jako 
náhradu za poskytnu= věcných prostředků, vykonání pracovní povinnosB, pracovní výpomoci nebo 
dobrovolné pomoci, po původci havárie nebo jiné událosB, v jejímž důsledku vznikla krizová situace a 
musela být nařízena krizová opatření. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje. 

  

§ 36  



Náhrada škody 

  

 (1) Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné 
souvislosB s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této 
odpovědnosB se může stát zprosBt jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. 

  

 (2) Náhrada věcné škody vzniklé při činnosB orgánů provádějících krizová opatření nebo při 
uloženém poskytnu= věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů platných v době 
vzniku škody. 

  

 (3) Náhrada újmy na zdraví vzniklé při výkonu uložené pracovní povinnosB, pracovní 
výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci organizované činnosB se poskytuje obdobně 
podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů, pokud nárok na náhradu této škody nevznikl již z 
pracovněprávního vztahu. 

 (4) Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo 
cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma. 

  

 (5) Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba 
písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, 
nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných 
zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynu= termínu k podání žádosB nebo i bez podání 
žádosB, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. 

  

 (6) Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik škodné 
událosB. 

  

 (7) Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil jako 
náhradu škody, po původci havárie nebo jiné událosB, v jejímž důsledku vznikla krizová situace a 
musela být nařízena krizová opatření.


