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

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65

Praha 10, 100 10

Náhrada škod

• Škoda = zmenšení majetkového stavu poškozeného, 
k němuž došlo v příčinné souvislosti se škodní událostí

• Volně žijící živočich = res nullius (věc ničí), tj. není ani 
majetkem státu, ten pouze přejímá určitou odpovědnost, 
či stanovuje „pravidla“ (ochrana aj.)

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

- cílem zákona podpořit ochranu vybraných druhů
prostřednictvím náhrady jimi prokazatelně způsobené
škody

• bobr evropský, vydra říční, kormorán velký, los 
evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk -
podmínkou je zařazení druhu mezi ZCHD v době vzniku 
škody (viz § 5 odst. 1)

Škoda dle zákona č. 115/2000 Sb. (§ 2 písm. b)
= újma způsobená vybraným živočichem uvedeným v § 3 na životě

nebo zdraví fyzické osoby anebo na majetku osob uvedeném v § 4
písm. b) až i)“

předmětem náhrady konkrétně škody na:
- životě nebo zdraví fyzické osoby,
- domestikovaných zvířatech - podmínka zákl. ochranných opatření

(elektrický ohradník, dohled, uzavřené objekty)
- hlídacích (pasteveckých) psech
- rybách chovaných k hospodářských účelům v rybnících, sádkách 

aj. (!ryby v tekoucích vodách nejsou předmětem vlastnictví - viz 
Věstník MŽP 22/2006 a rozsudky NS) 

- včelstvech a včelařském zařízení
- nesklizených polních plodinách - ne po agrotechnické lhůtě
- trvalých porostech (lesy, sady atp.)
- uzavřených objektech (včetně škod způsobených domestikovanými 

zvířaty v důsledku napadení) 
- movitých věcech v uzavřených objektech

• nutnost ohlášení škody do 48 hod. místnímu OOP (obec 
s rozšířenou působností, Správa CHKO či NP)

• povinnost provedení místního šetření

• žádost o náhradu podávána na KÚ (max. do 6 měsíců s 
výjimkou škod na zdraví)

• stanovení výše náhrady – vyhl. č. 360/2000 Sb., u 
vydry a kormorána vždy odborným posudkem 

• náhrada poskytována MF ze státního rozpočtu
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• konstrukce zákona č. 115/2000 Sb. nastavena primárně
na jednorázové škody (velké šelmy) - proces pro 
kontinuálně vznikající škody (vydra, kormorán, bobr) není
optimální

• metodické aj. nedostatky - obtížná prokazatelnost vzniku 
a rozsahu škody u rybožravých, nejasnost pojmu „trvalý 
porost“, nejasnosti při náhradě plemenných kusů a 
mladých jedinců, nezahrnutí vyvolaných nákladů
(veterinární vyšetření, kafilerie)

návrh novelizace vyhlášky č. 360/2000 Sb. 

- doplnění způsobu výpočtu škody u vydry (zmocnění z § 7 
odst. 3 zákona nyní nedostatečně využito)

- upřesnění postupu u dalších druhů

Zkušenosti s aplikací zákona

Děkuji 

za

pozornost

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
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Ing. Jan Šíma
Odbor druhové ochrany a implementace 
mezinárodních závazků




