
NÁHRADY ŠKOD 

způsobené medvědem hnědým a vlkem  
na území Moravskoslezského kraje 

Ing. Lenka Peichlová 



Legislativa na úseku náhrad škod 
 

• Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 
živočichy  

• Zákon č. 320/2002 Sb., o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů  

• Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené 
vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech 
sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních 
plodinách a na lesních porostech  

 



 
Vybranými živočichy jsou 
  
a) bobr evropský (Castor fiber), 

b) vydra říční (Lutra lutra), 

c) los evropský (Alces alces), 

d) medvěd hnědý (Ursus arctos 

e) rys ostrovid (Lynx lynx), 

 f) vlk (Canis lupus). 



Nahrazuje se škoda způsobená na 
a) životě nebo zdraví fyzické osoby 
b) vymezených domestikovaných zvířatech, 
c) psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, 
d) rybách, 
e) včelstvech a včelařském zařízení, 
f) nesklizených polních plodinách, 
g) trvalých porostech, 
h) uzavřených objektech, nebo 
i) movitých věcech v uzavřených objektech 
……….za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto zákonem 

 



Postup při uplatňování náhrady škody 

• poškozený ohlásí vzniklou škodu podle tohoto zákona do 48 hodin od jejího 
zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody, a to podle místa, kde ke 
škodě došlo (PO3, SCHKO) 

§ 10 

• Místně příslušný orgán ochrany přírody po ohlášení škody neprodleně 
provede místní šetření, sepíše protokol a zajistí vhodným způsobem důkazy. 
Tyto podklady předá neprodleně příslušnému orgánu 



Postup při uplatňování náhrady škody 
• O poskytnutí náhrady škody poškozený požádá místně příslušný KÚ (popř. M. hl. m. Prahy) 

• Žádost poškozený předloží, jde-li o škody na: 
 zdraví, nejpozději do 2 let od vzniku škody 

 vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat 
nebo včelstvech a včelařském zařízení, do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, 
nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo. 

 uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech, do 15 dnů ode dne, kdy se 
poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo. 

• Není-li žádost podána v příslušné lhůtě, nárok na náhradu škody zaniká § 8 odst. 5 zákona  

 
 

 

 



Postup při uplatňování náhrady škody 

• Náhradu škody na vymezených domestikovaných zvířatech lze poskytnout v případě, že: 
 skot, kůň, osel a jejich kříženec, ovce, koza nebo prase byli umístěni v době vzniku škody v uzavřeném 

objektu nebo elektrickém ohradníku anebo při jejich umístění v době vzniku škody mimo uzavřený 
objekt nebo elektrický ohradník byli pod přímým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa 

 hrabavá drůbež, vodní drůbež, králíci a kožešinová zvířata byla umístěna v době vzniku škody v 
uzavřeném objektu 

 Náhradu škody na uzavřených objektech, lze poskytnout i v případě, že nebyla způsobena přímo VŽ, ale 
způsobila ji vymezená domestiková zvířata v důsledku napadení VŽ 

 



Postup při uplatňování náhrady škody 
• Náležitosti žádosti o poskytnutí náhrady škody 

 Jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt žadatele (poškozeného), je-li jím fyzická osoba  

 Název, sídlo a IČO žadatele (poškozeného), je-li jím právnická osoba  

 Popis příčin vzniku škody a uvedení rozsahu škody  

 Označení vybraného živočicha, který škodu podle poznatků žadatele (poškozeného) způsobil,  

 Popis opatření žadatele (poškozeného) k zabránění vzniku škody  

 Způsob poskytnutí náhrady škody  

• Přílohy: 

 lékařská zpráva, výpis z matriky (škoda na zdraví či životě) 

 doklad nebo jiný důkaz o vlastnickém právu k živočichům uvedeným v § 4 zákona (výpis z registrovaného chovu, kupní smlouva apod.) 

 potvrzení o příčině úhynu zvířete vydané veterinárním lékařem 

 Doklad o vlastnickém nebo jiném právu, jde-li o škodu na uzavřených objektech, nebo movitých věcech v uzavřených objektech  

• Protokol z místního šetření (dokládá příslušný úřad)  

 

 

 

 

 



Výpočet výše náhrady škody  

• Podle § 7 odst. 3 zákona je způsob výpočtu stanoven vyhláškou č. 360/2000 Sb.  

 Výše náhrady škody se určí jako obvyklá cena. Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného vymezeného 
domestikovaného zvířete, psa sloužícího k jejich hlídání, ryb, včelstev a včelařského zařízení v obvyklém obchodním styku v 
tuzemsku ke dni vzniku škody, a nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda vznikla. 

 Výše náhrady škody při částečném poškození se určí rozdílem mezi obvyklou cenou a cenou, která by byla realizována v 
obvyklém obchodním styku v tuzemsku za poškozený předmět, případně výší prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění 
následků poškození. 

 SCHOK – doporučené ceny ovcí a koz, 15. 5. 2014 



Náhrada škody za období 2003 - 2015 



Náhrada škody – vlk, medvěd, 2003 -2015 
Škoda na:  Živočich výše škody 

(Kč,-) 

skutečně 

vyplaceno 

v roce:  

ovce vlk 4800 2003 

ovce vlk 16000 2003 

ovce vlk 6000 2003 

ovce rys 32221 2003 

ovce vlk 10000 2004 

ovce vlk 23500 2005 

ovce vlk 15500 2005 

ovce vlk 9000 2007 

ovce vlk 13500 2008 

ovce vlk 10300 2009 

ovce, koza vlk 15800 2013 

ovce vlk 24500 2014 

ovce vlk 6500 2014 

ovce vlk 16000 2014 

ovce vlk 5500 2014 

včely  medvěd 5000 2014 

ovce medvěd 4000 2014 

ovce vlk 35000 2015 



Náhrady škody - MSK 

• Vlk, medvěd: 

v letech 2003 - 2015 bylo poskytnuto z finančních prostředků ze 
státního rozpočtu 253 121,- Kč 

• Vybraní zvláštně chránění živočichové 

v letech 2003 - 2015 bylo poskytnuto z finančních prostředků ze 
státního rozpočtu 15 671 963,- Kč 

 

 



Příklady z praxe 

• r. 2014, dva případy, obec Krasov, 10km západně od Krnova 

• oplocené pastviny cca 50 m od lesa (300m od poslední zástavby) 

• 7 ovcí v rozmezí 14 dní (duben, květen), hluboké zákusy na krku, sežrána svalovina stehen, vyžrané 
vnitřnosti, překousaná žebra, 

• pořízen nekvalitní videozáznam místním myslivcem, šelma spatřena chovatelem na pastvinách 
(otisk v blátě)  

• spis doplněn o vyjádření ke škodám zpracované Mgr. Miroslavem Kutalem, Hnutí DUHA, místní 
skupina Olomouc 

 

 



Obec Krasov 



Košařiska 
• 1. 10. 2014 – 1ks ovce plemene TEXEL,  

v k. ú. Košařiska, cca 9 km od města Třinec 
• opocená pastvina 
• způsob napadení i zranění ovcí svědčily  

o útoku velké silné šelmy, podle indicií medvěda  
- zlomený vaz ovce po úderu tlapy,  záhryz na 
krku, vyžrané vemeno 

• v době škody bylo v ohradě 14 ovcí (1 beran, 6 
dospělých ovcí,  7 jehňat)  

• Vzhledem k vzácnému výskytu medvědů v CHKO 
Beskydy a  ojedinělým škodám, byl případ 
konzultován se slovenským odborníkem na 
medvědy  (ing. Michal Kalaš, ředitel NP Malá 
Fatra).  
 



Košařiska 



Mosty u Jablunkova 

• březen 2014, Mosty u Jablunkova 

• 1ks nástavkového úlu včetně mezistěn, 20 ks 
úplných rámků s výplní, 1 ks včelstva 

 



Mosty  
u Jablunkova 



Nýdek 

• leden 2015, lokalita pod Ostrým ve Slezských 
Beskydech 

• pastvina s elektrickým ohradníkem 

• 8 zakousnutých – březí bahnice, 6 zraněných 

• způsob napadení odpovídá útoku velké šelmy, stopy 
ve sněhu (stopní dráhy – čárování) 

• SCHKO Beskydy konzultovala s odborníky s CHKO 
Kysuce) 



Děkuji za pozornost. Ing. Lenka Peichlová 

referent ochrany přírody 
a krajiny 

odbor životního 
prostředí a zemědělství 


