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ODESÍLATEL:

Odbor druhové ochrany a 
implementace mezinárodních 
závazků
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:

Dle rozdělovníku

V Praze dne:              20. prosince 2017
Č. j.: MZP/2017/630/1225
Vyřizuje: Ing. Hana Schovánková
Tel.: 267 122 066

Věc: Doporučené ceny ovcí a koz při stanovení výše náhrady škod způsobených 
zvláště chráněnými druhy živočichů

Ministerstvo životního prostředí projednalo v průběhu 2. pololetí r. 2017 s Ministerstvem 
zemědělství a Svazem chovatelů ovcí a koz z.s. (SCHOK z.s.) postup stanovení výše 
náhrad škod poskytovaných podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod 
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění (dále jen zákon). 
Za účelem sjednocení postupu a usnadnění stanovení výše náhrady škod byl SCHOK z.s. 
sestaven ceník jednotlivých kategorií zvířat, který byl projednán s chovateli a schválen na 
zasedání Spolkové rady SCHOK z.s. dne 26. 6. 2017 (usnesení č. 19/2017). Použití 
tohoto ceníku doporučilo v rámci společného jednání rovněž Ministerstvo zemědělství.

Pro účely stanovení výše škody dle § 7 odst. 3 zákona a § 1 odst. 1 vyhlášky č. 360/2000 
Sb. doporučujeme, v návaznosti na uvedené, při stanovení obvyklé ceny ovcí a koz 
vycházet z těchto údajů:

Kategorie Výše náhrady

Jehňata a kůzlata do 12 měsíců věku 150 Kč/kg nebo 3 500 Kč/ks

Bahnice a kozy 200 Kč/kg nebo 6 000 Kč/ks

Plemenný beran nebo kozel „v odchovu“               300 Kč/kg nebo 10 000 Kč/ks
- plemeník splňuje požadavky na zařazení do plemenitby (rodiče zapsané do plemenné 
knihy, splňuje podmínky stanovené radou plemenných knih pro klasifikaci, plemeník byl 
vybrán do odchovu oprávněnou osobou dle plemenářského zákona)

Plemenný beran nebo kozel                                        15 000 Kč/ks
(doloženo potvrzením o původu - POP)
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V jednotlivých případech lze samozřejmě stanovit cenu odlišně a vycházet z konkrétních 
údajů o hodnotě chovaných zvířat, jako jsou doklady o jejich nákupu apod. (přičemž 
z dokladů musí být zřejmé, že se týkají daných zvířat a jejich aktuální hodnoty). Ke 
stanovení výše škody, kterou nelze doložit odpovídajícími doklady a přesahuje ceny 
obvyklé, resp. ceny doporučené výše v dohodě SCHOK z.s. a MZe, by měl být použit 
postup dle § 7 odst. 4 zákona a výše škod prokázána odborným nebo znaleckým 
posudkem.

Základní sazby uvedené výše v ceníku lze použít i pro stanovení výše náhrad u kusů, 
které nelze např. z důvodu poškození označení identifikovat nebo jejichž kadávery se 
nepodařilo, např. z důvodu úplné konzumace dohledat. Vznik škody však musí být v 
takovém případě prokazatelně spojený s danou škodnou událostí způsobenou zvláště 
chráněným živočichem, předchozí chov těchto zvířat doložen v evidenci chovu a tyto 
skutečnosti musí být ověřeny v rámci šetření místně příslušného orgánu ochrany přírody.

S pozdravem,

Ing. Jan Šíma
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník:

1) Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České 
Budějovice

2) Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
3) Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
4) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec 

Králové
5) Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
6) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
7) Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
8) Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
9) Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
10) Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
11) Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
12) Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
13) Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
14) Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1

Na vědomí:

1) Ministerstvo financí, odbor Financování územních rozpočtů a programové 
financování,  Letenská 15, pošt. přihrádka 77, Praha 1, 118 10

2) Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, Těšnov 65/17, Praha 1, 
11000

3) Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Ptašínského 308/5, Brno, 602 00
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