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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních 
principů 

Předkládaným návrhem vyhlášky dochází k naplnění zmocňovacího ustanovení obsaženého 
v § 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými 
zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 115/2000 Sb. byl přijat dne 5. dubna 2000 a účinnosti nabyl ke dni 10. května téhož 
roku. Kompenzace poskytované na jeho základě mají přispět ke zvýšení tolerance a respektu 
veřejnosti k vzácným a ohroženým druhům živočichů, jejichž výskyt ve volné přírodě může 
působit konflikt s jinými, zejména hospodářskými zájmy v krajině. V současné době jsou podle 
zákona č. 115/2000 Sb. hrazeny škody způsobené bobrem evropským, vydrou říční, losem 
evropským, medvědem hnědým, rysem ostrovidem a vlkem1). Hradí se škody způsobené 
těmito vybranými zvláště chráněnými živočichy na životě či zdraví fyzické osoby, škody na 
vymezených domestikovaných zvířatech a psech sloužících k jejich hlídání, škody na rybách, 
včelstvech a včelařském zařízení, škody na nesklizených polních plodinách nebo trvalých 
porostech a dále škody na uzavřených objektech nebo movitých věcech v nich. Zákon 
č. 115/2000 Sb. upravuje podmínky, rozsah a způsob poskytování náhrad škod způsobených 
především hospodařícím subjektům vybranými zvláště chráněnými živočichy, resp. upravuje 
zejména podmínky a rozsah poskytovaných náhrad, ohledně stanovení samotného způsobu 
výpočtu škod způsobených na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících 
k jejich hlídání, rybách, včelstvech a včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách, 
trvalých porostech, uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech 
odkazuje na prováděcí vyhlášku. 

V současné době upravuje způsob výpočtu výše škody, která má být hrazena, vyhláška 
Ministerstva životního prostředí 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. Vyhláška č. 360/2000 Sb. byla přijata 
dne 2. října 2000 a účinnosti nabyla ke dni 13. října téhož roku. Vyhláška č. 360/2000 Sb., 
resp. jí upravené postupy stanovení výše škod, nebyly od doby vzniku tohoto prováděcího 
předpisu aktualizovány, a to ani přes skutečnost, že došlo v mezidobí ke změnám zákona 
č. 115/2000 Sb. a současně byla postupně získána řada nových zkušeností a poznatků, které 
by ke zpřesnění způsobu stanovení výše škod mohly přispět. V současné vyhlášce tak 
například zcela chybí úprava způsobu výpočtu výše škod na trvalých porostech jiných, než 
jsou lesní porosty, vyhláška neobsahuje bližší specifikaci způsobu výpočtu výše škody 

 
1) Do konce roku 2020 byly na základě přechodné právní úpravy zavedené zákonem 
č. 100/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, hrazeny rovněž škody 
způsobené na rybách kormoránem velkým. Toto přechodné období bylo zákonem č. 50/2021 Sb. 
prodlouženo o další 3 roky, tj. až do konce roku 2023. 
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v jednotlivých případech (např. při poranění a léčbě zvířat) a nereflektuje poznatky ani postupy, 
jež byly za posledních 20 let v této oblasti učiněny a jsou dosud využívány jen v metodické 
rovině (např. postup stanovení výše škod na rybách způsobených vydrou říční). V případě 
uvedených trvalých porostů (jiných než lesních) je absence adekvátní úpravy způsobena 
skutečností, že vyhláška č. 360/2000 Sb. reflektovala stav v roce 2000 a upravovala tak škody 
pouze na lesních porostech v souladu s tehdy platným zněním zákona č. 115/2000 Sb. 
Následně však byla v rámci novelizace zákona č. 115/2000 Sb. zákonem vyhlášeným pod 
č. 476/2001 Sb. vztažena náhrada škod obecně na trvalé porosty, k úpravě vyhlášky však již 
nedošlo. 

Vysoká míra obecnosti stávající právní úpravy vede k řadě nejasností při stanovení výše škody 
a její náhrady, což zatěžuje jak hospodařící subjekty, na jejichž majetku ke škodě došlo 
(nutnost zjišťování adekvátního postupu, resp. cen a případně zpracování odborného nebo 
znaleckého posouzení i v případech, kdy by nebylo nutné), tak příslušné orgány veřejné 
správy (zejména krajské úřady), které zajišťují příjem žádostí a s žadateli komunikují.     

Předkládaný návrh vyhlášky proto celkově zpřesňuje postup při výpočtu výše škody 
v jednotlivých případech, které se týkají škod na hospodářských zvířatech, rybách, včelstvech 
a včelařských zařízeních a v případě trvalých porostů upřesňuje také stávající odkaz na 
způsob oceňování trvalých lesních porostů, doplňuje nově specifikaci u travních porostů 
a u trvalých porostů nelesních dřevin využívá odkaz na vyhlášku Ministerstva financí 
č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňování majetku), ve znění 
pozdějších předpisů. 

S ohledem na množství a rozsah změn, které je v právní úpravě stanovení způsobu výpočtu 
škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy nutné provést, navrhuje se přijetí 
nového prováděcího právního předpisu, namísto novelizace stávající vyhlášky. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Předkládaným návrhem vyhlášky dochází k provedení zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování 
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších 
předpisů. Zákon č. 115/2000 Sb. upravuje podmínky, rozsah a způsob poskytování náhrad 
škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy státem. Návrh vyhlášky je 
zpracován na základě zmocnění obsaženého v § 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., podle 
něhož je Ministerstvo životního prostředí oprávněno stanovit vyhláškou způsob výpočtu výše 
škody ve smyslu tohoto zákona na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících 
k jejich hlídání, rybách, včelstvech a včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách, 
trvalých porostech, uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech. 
Návrh vyhlášky naplňuje uvedené zmocňovací ustanovení kompletně: 

- ustanovení § 1 návrhu vyhlášky (a související příloha č. 1) upravuje způsob výpočtu 
výše škody způsobené na vymezených domestikovaných zvířatech a psech sloužících 
k jejich hlídání; 

- ustanovení § 2 návrhu vyhlášky upravuje způsob výpočtu výše škody způsobené na 
včelstvech; 

- ustanovení § 3 návrhu vyhlášky se věnuje způsobu výpočtu výše škody způsobené na 
rybách; pokud jde o škody způsobené na rybách výslovně vydrou říční, odkazuje 
ohledně jejího výpočtu na přílohu č. 2 k této vyhlášce; 
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- ustanovení § 4 návrhu vyhlášky upravuje způsob stanovení výše škody způsobené na 
nesklizených polních plodinách a travních porostech; 

- ustanovení § 5 návrhu vyhlášky upravuje způsob stanovení výše škody způsobené na 
trvalých porostech; 

- ustanovení § 6 návrhu vyhlášky upravuje způsob určení výše škody způsobené na 
včelařském zařízeních, na uzavřených objektech a na movitých věcech, které se 
nacházejí uvnitř uzavřených objektů. 

Návrh vyhlášky tak nepřekračuje rámec zákonného zmocnění k jejímu vydání a je s ním 
v souladu. 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

Návrh vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie ani obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  Návrh vyhlášky přispívá 
k naplnění požadavků vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin tím, že 
poskytováním náhrad škod snižuje animozitu veřejnosti vůči vybraným ohroženým druhům 
živočichů, které mohou působit svým přirozeným chováním ekonomické škody.  

D  Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Stávající právní úprava obsažená ve vyhlášce 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 byla přijata k provedení 
zákona č. 115/2000 Sb. dne 2. října 2000. Postupem času se při její praktické aplikaci začaly 
ukazovat její nedostatky, a především vzhledem k nárůstu případů škod působených 
některými z vybraných druhů zvláště chráněných živočichů (zejména vlkem a vydrou říční) 
a k problémům s jejich vyčíslováním se ukazuje jako nutné provést v této právní úpravě 
nezbytné změny.  

V první řadě je třeba přiznat, že stávající vyhláška č. 360/2000 Sb. nepokrývá zákonné 
zmocnění k jejímu vydání v celém rozsahu. Jak bylo uvedeno již výše, vyhláška např. vůbec 
neupravuje způsob výpočtu výše škod způsobených na trvalých porostech jiných, než jsou 
lesní porosty. Dále také zcela absentuje právní úprava způsobu stanovení výše škod 
způsobených na uzavřených objektech nebo movitých věcech v nich. Obě uvedené mezery 
v právní úpravě byly způsobeny změnou zákona č. 115/2000 Sb. provedenou novelou 
vyhlášenou pod č. 476/2001 Sb., na kterou následně nebylo navázáno adekvátní úpravou 
vyhlášky.  

Dále je nutné uvést, že stávající vyhláška č. 360/2000 Sb. z celkového pohledu neodpovídá 
současným požadavkům na prováděcí právní předpis, a to zejména pro její obecnost, která 
neposkytuje dostatečně podrobný návod pro postup při uplatňování nároku na náhradu škody 
a vyžaduje tak široké využití nenormativních nástrojů, jako jsou metodické pokyny či 
doporučení. Tímto způsobem se např. postupuje při výpočtu škody způsobené na rybách 
vydrou říční, pro který stávající vyhláška č. 360/2000 Sb. nestanoví žádná vodítka a v praxi je 
doporučen a využíván výpočet, který byl sestaven na základě výstupů výzkumného projektu 
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a získaných poznatků o výskytu vyder říčních, znalostí jejich potravní biologie a ovlivnění 
chovaných ryb. Předkládaným návrhem vyhlášky se nyní navrhuje zakotvit tento způsob 
výpočtu v příloze k ní. Podobně v případě škod při usmrcení skotu, ovcí a koz vzešla od 
samotných hospodářských subjektů, resp. chovatelských organizací iniciativa ohledně 
zjednodušení způsobu stanovení výše škody a odstranění nutnosti v každém jednotlivém 
případě určovat a dokládat cenu obvyklou s tím, že jako podklad mohou sloužit ceníky 
vyjadřující odpovídající hodnotu chovaných zvířat. Tyto ceníky jsou nyní využívány pouze jako 
doporučující podklad a s ohledem na zvýšení právní jistoty se nově navrhuje jejich využití 
zakotvit předkládanou vyhláškou.  

Vzhledem k množství změn, spočívajících vedle výše uvedeného také v upřesnění 
terminologie, přistoupilo Ministerstvo životního prostředí k vypracování návrhu vyhlášky nové, 
která původní vyhlášku č. 360/2000 Sb. nahradí.  

E Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nezakládá nové nároky na státní rozpočet ani ostatní veřejné 
rozpočty. Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy jsou hrazeny 
přímo na základě zákona č. 115/2000 Sb. a jsou proměnlivé v závislosti na množství případů, 
v nichž ke škodě dojde. Předložený návrh vyhlášky není způsobilý tyto okolnosti ovlivnit, 
dochází jím pouze ke zpřesnění a konkretizaci postupu při stanovení výše škody v jednotlivých 
situacích, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní zátěže spojené s vyřizováním žádostí 
o náhradu škody. Ze strany příslušných orgánů státní správy se tak očekává pouze 
intenzivnější potřeba metodické činnosti spojená s implementací nové právní úpravy, která 
však bude pokryta stávajícími finančními i personálními kapacitami. Na straně dotčených 
subjektů, tj. zejména zemědělsky hospodařících fyzických a právnických osob se naopak 
očekává zjednodušení celého procesu vyčíslení škod.  

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné sociální dopady, žádné dopady na rodiny 
ani dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

U navrhované právní úpravy se předpokládají pozitivní dopady na životní prostředí. Jejím 
cílem je zajistit pružnou aplikaci zákona č. 115/2000 Sb., a tím snížit animozitu veřejnosti vůči 
vybraným ohroženým druhům živočichů, které mohou působit svým přirozeným chováním 
ekonomické škody, a snížit tak i nebezpečí jejich nelegální regulace.   

Blíže viz Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA). 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani 
ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
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G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů, nezakládá nové zpracování osobních údajů, ani nemění existující 
zpracování osobních údajů.  

H  Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou není spojen nárůst korupčních rizik. Předložený návrh vyhlášky 
je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je určen, přičemž zpřesnění postupů 
stanovení výše škod přispěje k omezení nejasností na straně dotčených (poškozených) 
subjektů i orgánů státní správy, což by mělo přispívat k omezení korupčních rizik.  
Navrhovanou vyhláškou coby prováděcím právním předpisem nejsou zakládány žádné 
kompetence orgánů veřejné správy. Nedochází tedy ani k nedůvodné centralizaci, ani naopak 
k tříštění kompetencí mezi větší počet oprávněných subjektů.  

I  Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu.  

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K § 1 a příloze č. 1 k návrhu vyhlášky 

Ustanovení § 1 návrhu vyhlášky se zabývá způsobem výpočtu výše škody způsobené na 
vymezených domestikovaných zvířatech a psech sloužících k jejich hlídání. 

V § 1 odst. 1 návrhu vyhlášky je řešena otázka stanovení výše škody při usmrcení 
vymezeného domestikovaného zvířete, přičemž za usmrcení vymezeného domestikovaného 
zvířete se považují rovněž případy, kdy je takové zvíře nutné utratit v důsledku způsobeného 
poranění, stejně jako případy, kdy vymezené domestikované zvíře následně v důsledku 
způsobeného poranění uhyne. Ohledně samotného výpočtu výše škody pak ustanovení § 1 
odst. 1 návrhu vyhlášky odkazuje na přílohu č. 1 k tomuto návrhu vyhlášky. 

Samotný výpočet výše škody při usmrcení vymezeného domestikovaného zvířete vychází z již 
v současné době uplatňovaného postupu pro určování výše škody při usmrcení vymezeného 
domestikovaného zvířete, který je založen na ceně v místě a čase obvyklé. Cenou v místě 
a čase obvyklou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného vymezeného 
domestikovaného zvířete v obvyklém obchodním styku v tuzemsku, a to ke dni vzniku škody, 
případně, nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností 
škoda vznikla. S ohledem na skutečnost, že nejčastěji napadaná domestikovaná zvířata 
představují skot, ovce a kozy se současně pro usnadnění a sjednocení postupu v těchto 
případech umožňuje, jako sumarizované vyjádření obvyklé ceny, využít ceník, jež bude 
(s ohledem na co nejsnazší dostupnost) k dispozici na internetových stránkách Ministerstva 
životního prostředí. V současnosti se takovýto ceník, sestavený ve spolupráci s chovatelskými 
organizacemi a Ministerstvem zemědělství již využívá ve formě doporučení. Spolupráce mezi 
oběma ministerstvy a chovatelskými organizacemi bude využita i při tvorbě ceníku 
zveřejňovaného na základě vyhlášky. Do výše škody se v rámci výpočtu uvedeného v příloze 
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č. 1 vyhlášky započítají rovněž náklady vynaložené na neškodné odstranění usmrceného 
zvířete v souladu s požadavky jiného právního předpisu (veterinárního zákona), přičemž 
v případě usmrcení více jedinců jsou tyto náklady zpravidla společné.  

Současně, v souladu s § 7 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., je umožněno, resp. podrobněji 
specifikováno doložení výše škody na vymezených hospodářských zvířatech odborným nebo 
znaleckým posudkem, který se předpokládá v případech jedinců, jež nejsou obvykle 
předmětem obchodu (a není využitelné postupu stanovení ceny, jako ceny obvyklé) – půjde 
tedy zejména o chovná zvířata s vysokou genetickou a užitkovou kvalitou, případně o dojná 
zvířata, u kterých nelze využít obvyklou cenu vycházející primárně z masné produkce. 
V případě dojných zvířat také vyhláška umožňuje započtení nerealizované mléčné produkce, 
a to za období nejdéle 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo, tedy nejdéle za období, za něž 
zákon připouští náhradu škody.  

V § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky se dále upřesňuje postup v případě usmrcení nově narozených 
nebo mladých jedinců vymezeného domestikovaného zvířete, kteří běžně nejsou předmětem 
obchodu, protože v době vzniku škody ještě nedosáhli tržní nebo jateční velikosti. V těchto 
případech se škoda stanoví ve výši, která odpovídá nejbližší odpovídající obvyklé ceně, jež je 
u daného druhu zvířete dosahována na trhu (či nejbližší odpovídající ceně dle ceníku 
zveřejněného Ministerstvem životního prostředí). V případě jedince vymezeného 
domestikovaného zvířete, který obvykle není předmětem obchodu, se stanoví výše škody na 
základě odborného nebo znaleckého posudku. 

Ustanovení § 1 odst. 3 upravuje postup určení výše škody v případě usmrcení psa sloužícího 
k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete. V těchto případech se opět vychází z obvyklé 
ceny, tedy ceny, která by byla dosažena při podeji obdobného psa (stejného plemene, staří, 
vlastností či schopností) sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete 
v obvyklém obchodním styku. Dále se upřesňuje, že v případě usmrcení psa sloužícího 
k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete se do výše škody dále započítávají také 
prokazatelně vynaložené nezbytné náklady na jeho neškodné odstranění v souladu 
s požadavky zejména veterinárních předpisů. 

V § 1 odst. 4 návrhu vyhlášky se pak specificky upravuje případ, kdy dojde k poranění 
vymezeného domestikovaného zvířete nebo psa sloužícího k jeho hlídání. Do výše škody se 
zahrnují všechny účelně vynaložené náklady související s jejich veterinárním ošetřením nebo 
léčbou. Výše nákladů se prokáže doklady o vynaložených nákladech na ošetření a léčbu (tedy 
zejména doklady o nákladech na ošetření ze strany veterinárního lékaře, včetně souvisejících 
nákladů, jako je např. doprava na místo, a nákladů na podávaná léčiva). V případě 
vymezených domestikovaných zvířat je v takovém případě výše náhrady škody limitována výší 
ceny zvířete stanovené podle odstavce 1 a 2, a to vzhledem ke skutečnosti, že v případě 
hospodářských zvířat lze důvodně předpokládat, že rozumný chovatel by (ve smyslu § 2970 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) nevynakládal na 
léčbu zvířete vyšší náklady, než je právě cena zvířete, přičemž cena zvířete však může být dle 
§ 1 odst. 1 vyhlášky stanovena rovněž odborným či znaleckým posudkem, jenž zohlední 
mimořádnou hodnotu zvířete v případě, kdy se jedná např. o chovné jedince, jež nejsou běžně 
předmětem obchodu. V případě psů sloužících k hlídání vymezeného domestikovaného 
zvířete je zohledněna situace, kdy v důsledku jeho poranění bude i přes zajištěnou léčbu 
znemožněno jeho další využití k hlídání zvířat – v takovém případě do výše škody zahrnou 
vynaložené náklady související s veterinárním ošetřením nebo léčbou i celková cena psa.   
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K § 2 

Ustanovení § 2 návrhu vyhlášky se zabývá způsobem výpočtu výše škody způsobené na 
včelstvech.  

Výše škody při zničení včelstva se určí jako obvyklá cena včelstva v místě a době vzniku 
škody. Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného včelstva 
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, případně, nelze-li přesně určit 
den vzniku škody, ke dni, kdy škoda s největší pravděpodobností vznikla. 

K § 3 a příloze č. 2 k vyhlášce 

Ustanovení § 3 návrhu vyhlášky se zabývá způsobem stanovení výpočtu výše škody 
způsobené na rybách.  

V § 3 odst. 1 návrhu vyhlášky je stanoven obecný způsob stanovení výše škody způsobené 
na rybách, vycházející z jejich obvyklé ceny, která by byla dosažena v obchodním styku 
v tuzemsku v době a místě vzniku škody. Toto obecné ustanovení tak lze využít i pro případ 
výpočtu výše škody způsobené na rybách kormoránem velkým, bude-li tento druh škody na 
základě platného a účinného znění zákona č. 115/2000 Sb. i v budoucnu proplácen. I přes 
skutečnost, že kormorán velký s účinností již ode dne 1. dubna 2013 nepatří mezi zvláště 
chráněné druhy živočichů (provedeno novelou vyhlášky č. 395/1992 Sb., vyhlášenou pod 
č. 393/2012 Sb.), v důsledku poslaneckých novel zákona č. 115/2000 Sb., konkrétně zákonů 
č. 197/2017 Sb. a č. 100/2019 Sb., jsou po přechodnou dobu i nadále škody způsobené jím 
na rybách v režimu tohoto zákona propláceny. Naposledy bylo toto přechodné období 
prodlouženo zákonem č. 50/2021 Sb., a to až do konce roku 2023. 

V § 3 odst. 2 návrhu vyhlášky je pak speciální řešena právní úprava stanovení výše škody na 
rybách způsobených vydrou říční. S ohledem na specifika stanovení výše škody způsobené 
vydrou říční na rybách, kdy zpravidla dochází k úplné konzumaci ryb a vyčíslení obvyklým 
způsobem tak není možné, je v současnosti v praxi využíván výpočet vycházející z poznatků 
o výskytu vyder na základě jejich monitoringu, znalostí jejich potravní biologie a údajů 
o množství nasazených ryb. Postup tohoto výpočtu byl vytvořen v rámci výzkumného projektu 
a ověřen několikaletou praxí, kdy byl tento postup uplatňován pouze jako doporučený. Nyní je 
tento postup (vzorec výpočtu včetně specifikace jednotlivých indexů) zahrnut do vyhlášky 
v rámci přílohy č. 2 k vyhlášce. Tento postup omezuje náročnost stanovení výše škody 
a umožní sjednocení postupu zpracování odborných a znaleckých posudků, jejichž použití 
v případě škod na rybách stanoví obligatorně § 7 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb. 

Výpočet uvedený v příloze č. 2 vyhlášky vychází jak z odborných údajů o potravní biologii 
vydry říční, tedy zejména množství (podílu) ryb jako základní složky její potravy, a o početnosti 
(„hustotě“) zjišťované na základě monitoringu, tak z informací o charakteru jednotlivých 
rybničních ploch a způsobu hospodaření na nich. Z tohoto hlediska je klíčovým údajem 
především velikost vodní plochy, resp. obvod jejích břehů, jako parametr významný z hlediska 
přístupu vydry k chovaným rybám a dále samozřejmě informace o množství a ceně 
nasazených ryb (přičemž se zohledňuje také charakter obsádky, kdy v případě chovu dravých 
ryb, je samozřejmá také přítomnost tzv. bílé ryby, jež tvoří primární potravní základnu jak pro 
chované ryby, tak vydru říční). Obdobně jako v případě hospodářských zvířat se i v případě 
ryb navrhuje vycházet z ceny nasazených ryb v místě a čase obvyklé, přičemž bude současně 
umožněno využít, jako sumarizované vyjádření obvyklé ceny, ceník, jež bude k dispozici na 
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internetových stránkách Ministerstva životního prostředí. Tento ceník bude korespondovat 
sceníkem Ministerstva zemědělství pro výpočet výše škod na rybí obsádce při mimořádných 
událostech, nicméně bude pro účely výpočtu škody na rybách postupem podle přílohy č. 2 
vyhlášky (a pro zjednodušení výpočtu výše škody) doplněn o údaje týkající se průměrné ceny 
obsádky a dále ceny potravní bílé ryby v případě obsádek se zastoupením dravých ryb.          

K § 4 

Ustanovení § 4 návrhu vyhlášky upravuje způsob stanovení výše škody způsobené na 
nesklizených polních plodinách a travních porostech.  

V § 4 odst. 1 návrhu vyhlášky se upravuje způsob stanovení výše škody na nesklizených 
polních plodinách. Shodně se současnou právní úpravou se výše škody způsobené na 
nesklizených polních plodinách stanoví jako tržní cena této plodiny v době předchozí sklizně.  

V § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky se nově doplňuje ustanovení o způsobu stanovení výše škody 
v případě travních porostů, tedy ceny sena. V tomto případě je použit stejný postup, tedy výše 
škody způsobené na travních porostech se stanoví jako tržní cena dosažená v době předchozí 
seče. Z ceny sena se při stanovení výše škody na travních porostech vychází i v případě, kdy 
je produkce travní hmoty využívána jiným způsobem (zelené krmení, senáž atd.). 

K § 5 

Ustanovení § 5 návrhu vyhlášky upravuje způsob stanovení výše škody způsobené na trvalých 
porostech. 

V § 5 odst. 1 návrhu vyhlášky se nově doplňuje dosud chybějící právní úprava týkající se 
stanovení výše škody způsobené na trvalých porostech jiných, než jsou lesní porosty. Jak již 
bylo výše v obecné části zmíněno, původní úprava, jež se týkala pouze náhrad škod na lesních 
porostech, byla změnou zákona č. 115/2000 Sb. provedenou novelou vyhlášenou pod 
č. 476/2001 Sb. rozšířena obecněji na trvalé porosty. Pojem trvalý porost není v rámci zákona 
č. 115/2000 Sb. definován a při aplikaci zákona je tak potřebné vycházet z obecně užívané 
definice tohoto pojmu v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na to se 
proto ohledně stanovení výše škody v těchto případech (v případě trvalých porostů jiných, než 
jsou lesní porosty) odkazuje na postup podle vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., 
k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, 
a výše náhrady škody na trvalých porostech jiných, než jsou lesní porosty, se stanoví na 
základě ceny těchto porostů podle vyhlášky č. č. 441/2013 Sb. 

V § 5 odst. 2 návrhu vyhlášky se zachovává stávající právní úprava týkající se stanovení výše 
škody na lesních porostech s odkazem na postup podle vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění 
pozdějších předpisů. Oproti stávající právní úpravě se zpřesňuje rozsah uplatnění postupu 
podle uvedené vyhlášky s ohledem na charakter škod, které vznikají působením vybraných 
zvláště chráněných živočichů (zejména škod způsobených bobrem evropským nebo losem 
evropským na lesních porostech).  

K § 6 
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Ustanovení § 6 návrhu vyhlášky upravuje způsob stanovení výše škody způsobené na 
včelařském zařízení, na uzavřených objektech a na movitých věcech v nich.  

Ustanovení § 6 odst. 1 návrhu vyhlášky se zabývá situací, kdy dojde ke zničení včelařského 
zařízení, uzavřeného objektu nebo movité věci v uzavřeném objektu. Při určování výše škody 
při zničení včelařského zařízení, uzavřených objektů či movitých věcí v uzavřených objektech 
se zachovává použití obecně používaného postupu, kdy se vychází z ceny v místě a čase 
obvyklé. Cenou v místě a čase obvyklou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji 
obdobného včelařského zařízení, uzavřeného objektu či movitých věcí v uzavřeném objektu 
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, případně, nelze-li přesně určit 
den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda vznikla. Upřesňuje se rovněž 
pojem včelařské zařízení, a to tak, aby korespondoval s právní úpravou stanovenou 
veterinárními předpisy (vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel 
a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně 
některých souvisejících vyhlášek).  

V § 6 odst. 2 návrhu vyhlášky se pak nově zavádí právní úprava stanovení výše škody 
v případech, kdy došlo „pouze“ k částečnému poškození včelařského zařízení, uzavřených 
objektů a movitých věcí v uzavřených objektech, nikoliv k jejich úplnému zničení. Výše škody 
se určuje na základě prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění následků poškození 
nebo opravy, a to nejvýše do ceny nového včelařského zařízení, uzavřeného objektu nebo 
movité věci v uzavřeném objektu.  
K § 7 

Navrhovaná vyhláška zcela nahrazuje v současné době platnou vyhlášku 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, a ta se tak v § 7 návrhu vyhlášky navrhuje zrušit. 

K § 8 

Účinnost vyhlášky je navrhována ke dni 1. dubna 2021. Datum nabytí účinnosti vyhlášky je tak 
navrhováno odchylně od ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů 
a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení odchylného data 
účinnosti navrhované vyhlášky je však v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., neboť 
na tom panuje naléhavý obecný zájem. Ten je spatřován v nutnosti stanovení účinnosti 
vyhlášky, která stanoví postupy pro určení výše náhrad škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy, které jsou působeny převážně v oblasti zemědělského hospodaření, 
nejpozději od počátku vegetační a pastevní sezóny. Právě se zahájením pastevní sezóny 
dochází k nárůstu škod, jež nejsou v případ hospodářských zvířat distribuovány rovnoměrně 
v průběhu kalendářního roku (část hospodářských zvířat je v zimním období ustájena a vznik 
škod je tak omezen, k jejich nárůstu dochází primárně se zahájením pastevní sezóny, jež se 
navíc překrývá s dobou rození mláďat, tedy z hlediska vzniku škod více zranitelných jedinců) 
a je nanejvýš žádoucí, aby za celé období, ve kterém škody vznikají, byl výpočet škod již 
zajištěn podle stejných, v tomto případě nově nastavených, pravidel. Takový postup je navíc 
vhodný i z legislativního hlediska, a to s ohledem na možnost vyhodnocování dopadů 
zavedených změn. 
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