
 

II. 
 

N Á V R H  

VYHLÁŠKA 

ze dne … 2021 

o stanovení způsobu výpočtu výše náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými živočichy 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., 

o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění 

zákona č. 476/2001 Sb.: 

§ 1 

Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na vymezených domestikovaných 

zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání a včelstvech 

(1) Výše náhrady škody při usmrcení vymezeného domestikovaného zvířete, psa 

sloužícího k jeho hlídání nebo zničení včelstva se určí jako obvyklá cena pro týž druh 

a kategorii vymezeného domestikovaného zvířete, psa sloužícího k jeho hlídání nebo 

včelstva v místě a době vzniku škody․ Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při 

prodeji obdobného vymezeného domestikovaného zvířete, psa sloužícího k jeho hlídání 
nebo včelstva 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. V případě 

škody při usmrcení skotu, ovcí a koz se postupuje podle odstavce 2. 

(2) Výše náhrady škody při usmrcení, včetně utracení z důvodu poranění nebo 
následného úhynu z důvodu poranění skotu, ovcí a koz, se stanoví podle ceníku 

zveřejňovaného na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, případně na 

základě odborného posudku nebo znaleckého posudku o vzniku škody a o její výši, 
ve kterém se zohlední genetická a užitková kvalita zvířete a v případě dojných zvířat také 

výše nerealizované mléčné produkce, nejdéle však za období 6 měsíců ode dne, kdy ke 

škodě došlo. V případě vzniku škody na nově narozeném nebo mladém jedinci vymezeného 
domestikovaného zvířete, jež nedosahuje tržní (jateční) velikosti, se hradí škoda ve výši, 
která nejblíže odpovídá ceně stanovené podle ceníku zveřejňovaného na internetových 

stránkách Ministerstva životního prostředí nebo tržní ceně vyčíslené odborným nebo 
znaleckým posudkem. Do výše náhrady škod se dále započítávají prokazatelně nezbytné 

náklady účelně vynaložené na bezpečné odstranění usmrceného zvířete v souladu 
s požadavky jiného právního předpisu1).   

(3) Při poranění vymezeného domestikovaného zvířete nebo psa sloužícího 

k jeho hlídání se hradí doložené účelně vynaložené náklady související s veterinárním 
ošetřením a léčbou zvířete. Náhrada nákladů podle tohoto odstavce náleží nejvýše do částky 

odpovídající ceně zvířete stanovené podle odstavce 1 a 2. 

§ 2 

 
1) Např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na rybách 

Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na rybách vydrou říční se stanoví 

podle přílohy k této vyhlášce.  

§ 3 

Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na nesklizených polních plodinách 
a travních porostech 

(1) Výše náhrady škody na nesklizených polních plodinách se stanoví podle 

tržních cen plodin dosažených v době jejich předchozí sklizně, přičemž se vychází z 

obvyklého výnosu v daném místě.  

(2) Výše náhrady škody na travních porostech se stanoví podle tržní ceny sena 

dosažené v době předchozí seče, přičemž se vychází z obvyklého výnosu v daném místě. 

§ 4 

Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na trvalých porostech 

(1) Výše náhrady škody na trvalých porostech mimo lesní porosty se stanoví 

podle jiného právního předpisu2).  

(2) Výše náhrady škody na lesních porostech se stanoví podle jiného právního 

předpisu3) postupem obdobným jako při stanovení výše náhrady za škodu z předčasného 

smýcení lesního porostu, škodu ze zničení nebo ze snížení přírůstu anebo kvality lesního 

porostu. 

§ 5 

Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na včelařském zařízení, uzavřených 

objektech a movitých věcech v uzavřených objektech 

(1) Výše náhrady škody při zničení včelařského zařízení nebo uzavřeného objektu 
anebo movité věci v uzavřeném objektu se určí jako obvyklá cena téže věci nebo objektu 
v místě a době vzniku škody․ Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji 

obdobného včelařského zařízení nebo uzavřeného objektu anebo movité věci v uzavřeném 

objektu 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. Za škodu na 

včelařském zařízení se považuje zejména škoda na úlech, zásobních plástech, souších, 

včelařském vybavení a nástrojích používaných při manipulaci se včelami a jejich produkty 

a dalším včelařském příslušenství. 

(2) Výše náhrady škody při částečném poškození včelařského zařízení nebo 
uzavřeného objektu anebo movité věci v uzavřeném objektu se stanoví na základě výše 

prokazatelně účelně vynaložených nákladů na odstranění následků poškození nebo opravu. 

Náhrada škody podle toho odstavce náleží nejvýše do výše ceny nového včelařského 

zařízení nebo uzavřeného objektu anebo movité věci v uzavřeném objektu.   

 
2) Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve 

znění pozdějších předpisů. 
3) Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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§ 6 

Zrušovací ustanovení 

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, se zrušuje. 

§ 7 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021. 
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Příloha k vyhlášce č. …/2021 Sb. 

Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na rybách vydrou říční 

Výše náhrady škody způsobené na rybách vydrou říční se vypočítá podle následujícího 

vzorce: 

Z = c * p * d * n * Rn * N/4 * Ip * Iv * In 

Ve vzorci pro výpočet výše náhrady škody způsobené na rybách vydrou říční jednotlivé 

proměnné znamenají: 

Z – výše náhrady škody v Kč 

c – aktuální cena ryb, popř. rybí obsádky za 1 kg v Kč bez DPH, kdy 

- aktuální cena ryb je cena, kterou určuje věková kategorie ryby a cena této věkové 

kategorie, přičemž za hranici přechodu mezi jednotlivými věkovými kategoriemi se 

považuje podzimní výlov rybníka a v případě vícehorkového způsobu hospodaření 

termín 30. září kalendářního roku, a 
- aktuální cena rybí obsádky je celková cena rybí obsádky v období, za které se žádá 

o náhradu škody, která vychází z aktuální ceny daného druhu ryby a hmotnostního 

spektra obsádky, resp. procentického zastoupení jednotlivých druhů a věkových 

kategorií ryb. 

Cena zkonzumovaných ryb pro výpočet vychází buď ze sazebníku Ministerstva 
zemědělství, nebo z ceny v místě obvyklé.  

 
Hodnota c pro více rybníků žadatele o náhradu škody se stanoví podle následujícího 

vzorce:  

c =    

, v němž jednotlivé proměnné znamenají: 

hi – hmotnost ryb (kg) dané cenové kategorie,  
ci – cena za 1 kg ryby. 

 
p – koeficient potravy v kg 

Hodnota koeficientu potravy činí 0,8. Koeficient potravy zohledňuje příjem potravy u 

vydry říční a podíl komerčních druhů ryb v potravě vyder říčních. Koeficient potravy 
odpovídá průměrným hodnotám poměru komerčních druhů ryb a ostatních druhů (bílé 

ryby) zjištěným na rybnících. 

V případě, že v rybí obsádce převažují dravé druhy ryb, se při výpočtu ceny vychází 

z hmotnostního spektra dravé ryby a pětinásobku její hmotnosti, kterou tvoří bílá ryba; 
hodnota koeficientu potravy pak činí 0,2. 

d – počet dnů  

Počet dnů odpovídá délce období, kdy byly rybníky žadatele o náhradu škody nasazeny 

v rámci škodného období, nejdéle však 6 měsíců.  
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n – hustota vyder říčních 
Hustota vyder říčních pro danou plochu se vypočítá jako vážený průměr hustot vyder 
říčních v kvadrátech standardní mapovací sítě, na které zasahují rybníky žadatele 

o náhradu škody. Váhy pro jednotlivé hodnoty jsou dány počtem rybníků žadatele 

o náhradu škody v daném kvadrátu. 

Pozn.: Zde uvedené kvadráty odpovídají dělení území České republiky standardní 

mapovací sítí S-JSTK (11,2 x 12 km), každý kvadrát se dále člení na 4 podkvadráty (viz 

dále proměnné N a Rn). Mapová vrstva kvadrátů a podkvadrátů je k dispozici na 
internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“). 

 
Hodnota hustoty vyder říčních se stanoví podle následujícího vzorce: 

n =    

, v němž jednotlivé proměnné znamenají: 

wi – počet rybníků žadatele o náhradu škody v daném kvadrátu,  
xi – hustota vyder říčních v daném kvadrátu. 

 
Aktuální hustota vyder říčních v jednotlivých kvadrátech standardní mapovací sítě je 

pravidelně zveřejňována na internetových stránkách Agentury (hodnoty jsou 
aktualizovány v návaznosti na data získaná z pravidelného monitoringu).   

 
Rn – podíl obvodu břehů rybníků  

Jedná se o podíl obvodu břehů rybníků žadatele o náhradu škody z obvodu břehů všech 

rybníků, které se nacházejí v celé ploše vybraných podkvadrátů (N).  

Pozn.: za rybníky žadatele o náhradu škody se považují ty rybníky žadatele o náhradu 

škody, pro které žadatel v předmětné žádosti požaduje náhradu škody způsobenou 

vydrou říční a pro které je tedy zpracováván daný odborný nebo znalecký posudek. 

Podíl obvodu břehů rybníků je stanoven podle následujícího vzorce: 

Rn  = Rz/R     

, v němž jednotlivé proměnné znamenají: 

Rz – obvod břehů rybníků žadatele o náhradu škody, 
R – obvod břehů všech rybníků v celé ploše vybraných podkvadrátů. 

Pozn.: pro stanovení R není počítáno s přehradami, pokud některá zasahuje do plochy 

vybraných podkvadrátů, je nutné obvod jejích břehů odečíst. 
 
N – počet vybraných podkvadrátů   

Jedná se o počet podkvadrátů standardní mapovací sítě, na kterých se nachází rybníky 

žadatele o náhradu škody.  
 
Ip – index počtu rybníků žadatele o náhradu škody 
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Ip = 1, pokud na základě níže uvedeného výpočtu není stanovena hodnota indexu vyšší 

(vyšší hodnoty index nabývá v případě malého počtu rybníků žadatele o náhradu škody): 

Ip = 3,0431 * x-0,336 

, kde x – počet rybníků žadatele o náhradu škody. 

Iv – index velikosti rybníků žadatele o náhradu škody 

Iv = 1, pokud na základě níže uvedeného výpočtu není stanovena hodnota indexu vyšší 

(vyšší hodnoty index nabývá v případě malé rozlohy rybníků žadatele):  

Iv = 1,7996 * x-0,272 

, kde x – průměrná velikost rybníků žadatele (ha). 

In – index návštěvnosti rybníků 

Index může dosahovat hodnot v rozmezí od 0,1 do 2 a zohledňuje různou intenzitu 

návštěvnosti vydrou říční na jednotlivých malých rybnících. V případě uplatnění žádosti 

o náhradu na 5 a více rybníků žadatele o náhradu škody nebo na rybníku větším než 

0,5 ha je vždy In = 1.  

Výpočet: Posuzovatel stanoví hodnotu v daném rozmezí zvlášť pro každý rybník 

s rozlohou do 0,5 ha na základě jeho šetření na místě a posouzení množství nalezených 

pobytových znaků vyder říčních (čím více pobytových znaků, tím vyšší návštěvnost 

vydrou říční lze předpokládat, a tím vyšší lze stanovit hodnotu pro daný rybník). 

V případě většího počtu rybníků se následně jako In použije průměrná hodnota takto 

stanovených jednotlivých indexů.  

Jako součást odborného nebo znaleckého posudku prokazujícího výši škody 

způsobenou vydrou říční se předkládá: 
 

- tabulka všech posuzovaných rybníků se záznamem parcely, katastrálního území 

a výměry 
- mapa s polohou posuzovaných rybníků a se zakreslením všech kvadrátů 

a podkvadrátů standardní mapovací sítě použitých pro výpočet 
- období nasazení posuzovaných rybníků, seznam nasazených druhů ryb, jejich 

velikostní kategorie, množství (v kg) a cena 
- cena jednotlivých nasazených druhů a velikostních kategorií ryb (v Kč) za 1 kg 
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