
Česká republika usiluje o  zachování výše  uvedených 
druhů v naší přírodě. V případě, že vám tito živočichové 
způsobí škodu, máte právo žádat o  její náhradu. Jaká 
jsou pravidla při poskytování náhrad škod a  kdo vám 
škody vyplatí se dovíte v tomto letáčku.

způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy 
živočichů – bobr, los, vydra, rys, vlk, medvěd.

Zlínský kraj
Krajský úřad 
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel: +420 577 043 111
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel: +420 595 622 222
e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

Agentura ochrany přírody akrajiny ČR 
Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: +420 571 654 293
e-mail: beskydy@nature.cz 
www.beskydy.nature.cz

Na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je poškozený povinen 
do 48 hodin ohlásit vzniklou škodu na Správě chráněné krajinné 
oblasti Beskydy, která provede místní šetření a  vystaví protokol, 
který zašle příslušnému krajskému úřadu jako podklad pro 
vyhodnocení této události. Mimo území CHKO Beskydy se škoda 
hlásí na příslušném městském úřadě – odboru životního prostředí.
Škody způsobené velkými šelmami jsou hrazeny dle zákona č. 
115/2000 Sb. a vyhlášky č. 360/2000 Sb. Tyto škody jsou hrazeny 
prostřednictvím krajských úřadů.

Poškozený zašle krajskému úřadu písemnou žádost o  náhradu 
škody, k  níž přiloží  posudek  veterináře (potvrzení škody 
na  hospodářských zvířatech), doklad o  vlastnickém vztahu 
k  hospodářským zvířatům (je možné i  čestné prohlášení), 
doklady o  výši úhrady za  veterinární vyšetření, za  léky pro 
zraněná zvířata, za odvoz do kafilerie. 

Poskytování
náhrad škod
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Co dělat, když se stane škoda?

pozn.: podrobnější informace jsou uvedeny v zákoně

ZO ČSOP Radhošť, 
Láz 2287, Rožnov pod Radhoštěm, 
e-mail: sulgan@valachnet.cz, 
Tel: 774 652 299, www.csopradhost.org

Generální partner programu 
Ochrana biodiverzity



- Skot, kůň, osel a jejich kříženec, ovce, koza nebo prase 
byli v době vzniku škody umístění v uzavřeném objek-
tu nebo elektrickém ohradníku nebo při jejich umís-
tění v době vzniku škody mimo uzavřený objekt nebo 
el. ohradník byli pod přímým dohledem fyzické osoby 
nebo pasteveckého psa,

- hrabavá drůbež a  vodní drůbež byla umístěna v  době 
vzniku škody v uzavřeném objektu,

- králíci a kožešinová zvířata byli umístěni v době vzniku 
škody v uzavřeném objektu.

Zákon č. 115/2000 Sb., 
o poskytování náhrad škod

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

- škoda byla způsobena vydrou říční, pokud se v době 
a na místě vzniku škody prokazatelně zdržovala. 

Byla-li škoda způsobena na  rybách v  sádkách, rybích líh-
ních a  odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích 
farmách, poskytne se náhrada škody jen tehdy, pokud byly 
v  době vzniku škody oploceny a  na  případném přítoku 
a odtoku vody opatřeny mřížkami bránícími vniknutí vydry.

Náhradu škod na rybách 
lze poskytnout jen při splnění těchto podmínek
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„škoda“, neboť se liší od „klasického“ pojmu škoda, který používá 
občanské právo hmotné. Zde nahrazuje škodu stát, který ji ne-
zavinil ani nebyla způsobena jeho provozní činností. Důvodem 
je, že stát vybrané živočichy chrání. Též rozsah náhrady škody je 
odlišný od rozsahu stanoveného občanským zákoníkem.

Zvláště chráněný druh je vymezen dle zákona č.114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. V §50 tohoto zákona jsou stanove-
ny základní podmínky ochrany těchto druhů živočichů.  Obecně 
se škoda hradí, je-li způsobena vybraným živočichem na území 
České republiky, musí jít o volně žijícího živočicha, tj. takového, 
jehož populace se v naší přírodě udržují samovolně, a navíc musí 
jít o živočicha zvláště chráněného zákonem.

Dle tohoto zákona se nahrazuje škoda způsobena vybra-
ným živočichem na
a) životě nebo zdraví fyzické osoby,
b) vymezených domestikovaných zvířatech (skot, prasata, 

ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně,  osli a jejich 
kříženci, králíci a kožešinová zvířata),

c) psech sloužících  k  hlídání  vybraných  domestikova-
ných  zvířat  (např. slovenský čuvač, německý ovčák, 
kavkazský ovčák, kuvazs, pyrenejský pastevecký pes),

d) rybách (ryby chované k hospodářským účelům v rybní-
cích,  sádkách,  rybích  líhních a odchovnách, klecových 
odchovech nebo pstružích farmách) a rovněž ryby 
v rybářských revírech,

e) včelstvech a včelařském zařízení,
f) nesklizených polních plodinách, 
g) trvalých porostech,
h) uzavřených objektech (budova, ohrada, dvůr, oplocený 

pozemek)  nebo 
i) movitých věcech v uzavřených objektech
za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto zá-
konem.

pozn.: podrobnější informace jsou uvedeny v zákoně

Náhrada škody na  polních plodinách se dle §6 odst. 3 
tohoto zákona neposkytne, pokud nebyly sklizeny v ag-
rotechnických lhůtách obvyklých pro dané území. Ná-
hrada se poskytne, pokud nebyly polní plodiny sklizeny 
z  důvodu hodného zvláštního zřetele (např. z  důvodu 
ochrany přírody).

Dle §6 odst. 4 lze poskytnout náhradu škody na  uza-
vřených objektech a to i v případech,  že škoda nebyla 
způsobena přímo vybraným zvláště chráněným živoči-
chem, ale způsobila ji vymezená domestikovaná zvířata 
v důsledku napadení zvláště chráněným živočichem.


