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Právní úprava náhrady škody vybranými živočichy 

Obecná východiska 

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

• Stát hradí škodu způsobenou tzv. vybranými živočichy 

– Škoda na životě nebo zdraví či na majetku (předmětu vlastnického práva) 

– Sporná podmínka zvláště chráněného živočicha podle ZOPK 

– Na rybách v rybnících či ZRZ hradí stát škodu kormoránem či vydrou říční 

• Ochrana zvláště chráněných živočichů či volně žijících ptáků podle ZOPK; tito živočichové způsobují škody 

– Výjimky z ochranných podmínek (OOP) 

_______________________ 

• Alternativně lze pro vymáhání náhrady škody využít postup podle zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů   



Evropská regulace škod způsobených kormorány 
Srovnání přístupu EU 

• Deklarace zvýšení počtu kormoránů → uvolnění podmínek ochrany 

• Problematika náhrady škod způsobených kormorány na rybách není EU speciálně regulována (x ochrana 
kormoránů/ptáků podle ptačí směrnice) 

• Opatření jsou v dispozici členských států, náklady jsou často přenášeny na rybníkáře 

• EK připouští různá opatření, která by se měla vzájemně doplňovat 

– Plašení kormoránů  

– Ochrana ryb a snižování jejich dostupnosti pro kormorány  

– Snižování počtu kormoránů 

– Finanční kompenzace za škody 

• Rovnováha dotčených veřejných zájmů 

• Absence jednotné koncepce EU/na úrovni čl. států [spolupráce/diskuze(?) 



Škody způsobené vybranými živočichy na rybách 

Postup při uplatňování náhrady škody v ČR 

• Škody způsobené kormoránem na rybách v roce 2014 v ČR dosáhly výše 142 millionů Kč  

• Preventivní opatření/finanční kompenzace 

• Postup při uplatňování náhrady škody v ČR 

1. Ohlášení vzniklé škody OOP (do 48 hod. od zjištění škody) 

2. Zpracování žádosti o náhradu škody včetně podkladů, zejména odborného/znaleckého posudku 

3. Podání žádosti o náhradu škody ke krajskému úřadu (do 6 měsíců od vzniku škody) 

4. Výplata náhrady škody (do 4 měsíců od doručení žádosti)  

5. Soudní přezkum nezaplacení náhrady (do 1 roku od doručení žádosti) 

• V případě škod způsobených kormorány ústavní problém  
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