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Poskytování náhrad škod 
 

- Způsobených vybranými zvláště chráněných druhů ţivočichů (kormorán, bobr, los, vydra, rys, vlk, 
medvěd) 

Česká republika usiluje o zachování výše uvedených druhů v naší přírodě. V případě, ţe občanovi tito 
ţivočichové způsobí škodu, má právo ţádat o její náhradu. 
 
 

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škody vymezuje náhrady škod způsobené 
vybranými živočich na: 
 

- Ţivotě nebo zdraví fyzické osoby, 
- Vymezených domestikovaných zvířatech (skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbeţ, 

koně, osli a jejich kříţenci, králíci a koţešinová zvířata), 
- Psech slouţících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat (např. slovenský čuvač, německý 

ovčák, pyrenejský pastevecký pes), 
- Rybách (ryby chované k hospodářským účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a 

odchovnách, klecových odchovech nebo pstruţích farmách) a rovněţ ryby v rybářských revírech, 
- Včelstvech a včelařském zařízení, 
- Nesklizených polních plodinách, 
- Trvalých porostech, 
- Uzavřených objektech (budova, ohrada, dvůr, oplocený pozemek) nebo 
- Movitých věcech v uzavřených objektech za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto 

zákonem. 
 

Náhradu škod u domestikovaných zvířat lze poskytnout jen při splnění těchto podmínek 
 

- Umístění v době vzniku škody v uzavřeném objektu nebo elektrickém ohradníku nebo při jejich 
umístění v době vzniku škody mimo uzavřený objekt nebo el. ohradník byli pod přímým dohledem 
fyzické osoby nebo pasteveckého psa 

- Hrabavá drůbeţ a vodní drůbeţ byla umístěna v sobě vzniku škody v uzavřeném objektu 
- Králíci a koţešinová zvířata byla umístěna v době vzniku škody v uzavřeném objektu. 

 

Náhradu škod na rybách lze poskytnout jen při splnění těchto podmínek 
 

- Škody byla způsobena kormoránem velkým 
- Škoda byla způsobena vydrou říční, pokud se v době a na místě vzniku škody prokazatelně 

zdrţovala. 

Byla-li škoda způsobena na rybách v sádkách, rybnících, líhních a odchovnách, klecových odchovech 
nebo pstruţích farmách, poskytne se náhrada škody jen tehdy, pokud byly v době vzniku škody oploceny 
a na případném přítoku a odtoku vody opatřeny mříţkami  bránícími vniku vydry. 
Náhrada škody na polních plodinách se neposkytne, pokud nebyly sklizeny v agrotechnických lhůtách 
obvyklých pro dané území. Náhrada se poskytne, pokud nebyly polní plodiny sklizeny z důvodu hodného 
zvláštního zřetele (např. z důvodu ochrany přírody). 
Náhradu škody lze poskytnout na uzavřených objektech a to i v případech, ţe škody nebyla způsobena 
přímo vybraným zvláště chráněným ţivočichem, ale způsobila ji vymezená domestikovaná zvířata 
v důsledku napadení zvláště chráněným ţivočichem. 
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Co dělat, když se stane škoda? 
 
Na území CHKO Beskydy je poškozený povinen do 48 hodin ohlásit vzniklou škodu na Správě CHO 
Beskydy, která provede místní šetření a vystaví protokol, který zašle příslušnému krajskému úřadu jako 
podklad pro vyhodnocení této události. Mimo území CHKO Beskydy se škody hlásí na příslušném 
městském úřadě – odboru ţivotního prostředí. 
 
Poškozený zašle krajskému úřadu písemnou ţádost o náhradu škody, k níţ přiloţí posudek veterináře 
(potvrzení škody na hospodářských zvířatech), doklad o vlastnickém vztahu k hospodářských zvířatům (je 
moţné i čestné prohlášení), doklady o výši úhrady za veterinární vyšetření, za léky pro zraněná zvířata, 
za odvoz do kafilérie. 
 
Krajský úřad k ţádosti připojí protokol a další důkazní materiál (např. videozáznam, fotodokumentaci) 
z místního šetření provedeného jím nebo orgánem ochrany přírody nebo přizvaným znalcem. 
 

 


