
Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

– současný stav a návrh úprav

Lenka Tomášková

Sekce ochrany přírody a krajiny, odbor zvláštní ochrany přírody AOPK ČR

23.11.2018



Zákon č. 115/2000 Sb.

Zákon upravuje poskytování náhrad škod způsobených 

vybranými druhy:

 bobr evropský (Castor fiber) 

 vydra říční (Lutra lutra)

 kormorán velký (Phalocrocorax carbo) – dočasně a jen část škody

 los evropský (Alces alces)

 medvěd hnědý (Ursus arctos)

 rys ostrovid (Lynx lynx)

 vlk (Canis lupus)



Zákon č. 115/2000 Sb.

Hradí se škoda způsobená vybraným živočichem na:

 životě nebo zdraví fyzické osoby

 vymezených domestikovaných zvířatech – skot, prasata, ovce, kozy, 

hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci a 

kožešinová zvířata

 psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat 

 rybách

 včelstvech a včelařském zařízení

 nesklizených polních plodinách 

 trvalých porostech 

 uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech



Zákon č. 115/2000 Sb.

Postup uplatnění škody:

 Škodu nahlásit příslušnému OOP (AOPK ČR, správy NP, ORP), místní 

šetření – protokol pro krajský úřad.

 Veterinární vyšetření u hospodářských zvířat– protokol od veterináře 

nezbytnou součástí žádosti.

 Doporučené ceny ovcí a koz při stanovení výše náhrady škod 

způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů 

https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-vyse-nahrad-skod/

 Žádost o náhradu škody se podává na místně příslušný krajský úřad, 

který žádost posoudí.

 Samotnou náhradu vyplácí ministerstvo financí opět prostřednictvím 

krajského úřadu, úhrada škody tak může trvat i několik měsíců.



Zkušenosti s poskytováním náhrad

 V roce 2017 vyplaceno za škody, které způsobil vlk, 788 tis. Kč (202 

zvířat)

 rok 2018 zatím dílčí údaje (cca 50 případů – 165 ovcí, 9 koz, 17 telat )

 nehradí se posudek veterináře a náklady na odvoz kadáveru do 

kafilérie

 není možné uhradit škodu za zaběhnuté kusy

 náhrada neodpovídá hodnotě zvířete z plemenného chovu, nejasnosti 

při stanovení ceny mladých ještě neprodejných jedinců - odstraněno 

dohodnutým ceníkem

 pokles dobytčích jednotek pod limit – vyřešeno se SZIF (formulář 

„Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností“)

 poskytnutí náhrady trvá dlouho (v řádu měsíců)



Úprava vyhlášky č. 360 a zákona č.115

do vyhlášky č. 360 zakotvit dohodnuté ceníky vybraných 

hospodářských zvířat s možností pravidelné aktualizace

zavést kompenzace za vícenáklady na kafilerii a veterinární 

posudek

vyřešit náhradu škody i za zaběhnutá zvířata bez dohledání 

kadáveru

do zákona č. 115 doplnit další druhy hospodářských zvířat 

(lamy, pštros…), farmové a zájmové chovy zvěře

zavést jednotný systém šetření škod v rámci celé ČR 

prostřednictvím jedné organizace



Finanční zdroje na preventivní opatření

 vytvořit národní zdroj finančních prostředků na zabezpečení pastvin pro 

drobnochovatele

V rámci přípravy nové Společné zemědělské politiky (2021-2027):

 finanční prostředky v rámci neproduktivních investic pro chovatele –

zabezpečení pastvin v oblastech s výskytem vlka (základní 

zabezpečení pastvin (ohradník, oplocení), nákup pasteveckého psa, 

výstavba košárů či ovčínů pro zahánění na noc)

 podpora zvýšených nákladů na organizaci pastvy v oblastech výskytu 

vlka - plošný AEKO titul pro pastviny v území s výskytem vlka 

(předmětem kompenzace zvýšené organizační náklady na pastvu, 

např. zvýšené náklady na rozčlenění pastviny, přehánění dobytka/ovcí 

během dne a na noc, složitější distribuce vody, náklady související s 

přítomností ovčáka na pastvině apod.)
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