
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
2. listopadu 2020, s termínem dodání stanovisek do 24. listopadu 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:  

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 
 

1. Obecná připomínka: 
Doporučujeme sjednotit citaci právních předpisů, 
tj. v citaci uvést číslo předpisu, jeho celý název a 
jeho znění (např. „ve znění pozdějších předpisů“). 
Pokud je používaná zkratka právního předpisu (viz 
důvodová zpráva), pak tuto zkratku doporučujeme 
zavést při první citaci předmětného předpisu za 
použití slov „(dále jako „...“)“. 

AKCEPTOVÁNO 
Vlastní návrh vyhlášky je z hlediska vytýkaných 
nedostatků v pořádku, ostatní části materiálu byly 
podrobeny revizi a případně upraveny. Pro případ 
zkrácené citace právních předpisů v souladu s čl. 62 
Legislativních pravidel vlády není nutné zkratku 
zavádět. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

2. K § 1 odst. 1 
Doporučujeme poslední větu neuvádět pro 
nadbytečnost, neboť dané vyplývá ze zásady, že 
speciální právní úprava má přednost před úpravou 
obecnou. 
 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci širší systematické a formulační úpravy 
předmětná věta vypuštěna. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

3. K § 1 odst. 2 
Z textu ustanovení není úplně zřejmé, zda má 
zákonodárce stále na mysli úpravu pouze škody 
způsobené na skotu, ovci nebo koze nebo obecně 
na vymezeném domestikovaném zvířeti (§ 2 písm. 
a) zákona č. 115/2000 Sb.). Toto je třeba v textu 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci širší systematické a formulační ustanovení 
odstavce rozděleno, logicky uspořádáno a upřesněno z 
hlediska působnosti jeho jednotlivých částí. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
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sjednotit a z důvodu jasnosti explicitně vymezit, na 
jaká zvířata se ustanovení vztahuje. Např. zatímco 
věta první se vztahuje jen na vybraná vymezená 
domestikovaná zvířata, tak ve druhé větě už jsou 
zmíněna všechna vymezená domestikovaná 
zvířata.                                               
V souladu s předchozí připomínkou doporučujeme 
odstavec z důvodu přehlednosti rozdělit na tři 
samostatné odstavce, a to počínaje úpravou 
týkající se náhrady škody při usmrcení, včetně 
utracení (jako odstavec 2), dále vzniku škody na 
nově narozeném nebo mladém jedinci (nově tedy 
jako odstavec 3) a úpravu týkající se náhrady 
škody za odstranění usmrceného zvířete (nově 
jako odstavec 4); v novém odstavci 4 je opět 
vhodné z důvodu jasnosti explicitně vymezit, na 
jaká zvířata se ustanovení vztahuje. Následující 
odstavec je třeba přečíslovat.                      
Doporučujeme ve větě druhé (nově v odstavci 3) 
za slovo "škody" vložit slova "při usmrcení", 
případně „při usmrcení, včetně utracení z důvodu 
poranění nebo následného úhynu z důvodu 
poranění“ (podle úmyslu předkladatele). 
 

připomínky souhlasí. 
 

4. K § 5 odst. 2 
Doporučujeme slovo „toho“ nahradit slovem 
„tohoto“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

5. K Závěrečné zprávě RIA  
V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
RIA, strana 4, Tabulka 1 je početní chyba v sloupci 
rok: 
2019 - celková částka je správně 68 321 Kč;  
2020 - celková částka je správně 74 928 Kč. 

AKCEPTOVÁNO 
Tabulka č. 1 v Závěrečné zprávě RIA byla zrevidována 
a početní chyba byla opravena v souladu 
s připomínkou. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
 

1. Obecná připomínka 
Upozorňujeme, že zákonné zmocnění vyplývající z 
§ 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování 
náhrad škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy, ve znění pozdějších 
předpisů hovoří pouze o způsobu výpočtu výše 
škody, nikoli o způsobu výpočtu výše náhrady 
škody. Znění navrhované vyhlášky tedy zcela 
neodpovídá Zákonnému zmocnění. Dáváme na 
zvážení, zda znění navrhované vyhlášky neuvést 
do souladu se zákonným zmocněním, tedy v textu 
vypustit na příslušných místech tvary slova 
„náhrada“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

2. K § 1 odst. 2  
Požadujeme, aby nebylo umožněno stanovit výši 
škody podle ceníku zveřejňovaného na 
internetových stránkách Ministerstva životního 
prostředí. 
Máme za to, že stanovením výše škody podle 
ceníku je překračováno zákonné zmocnění. 
Ministerstvo životního prostředí totiž zveřejněním 
ceníku nestanoví způsob výpočtu výše škody, 
nýbrž fakticky přímo výši škody, k čemuž však 
zákonným zmocněním zmocněno není. Tato výše 
škody by navíc mohla být v budoucnu měněna 
pouhou změnou ceníku, tedy aniž by musela být 
změněna navrhovaná vyhláška, což se nejeví jako 
přípustné.  
Rovněž není zřejmé, ve kterých případech se 
uplatní stanovení výše škody dle ceníku a ve 
kterých případech dle odborného posudku nebo 
znaleckého posudku (respektive zda bude volba 
na žadateli o náhradu škody, nebo na správním 
orgánu). Požadujeme toto v návrhu vyhlášky 
vyjasnit. 

 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Návrh vyhlášky byl na základě připomínky upraven a 
v souladu se zmocněním byl v nové příloze č. 1 
k vyhlášce doplněn postup výpočtu výše škody na 
vymezených domestikovaných zvířatech. Pro stanovení 
ceny (některých) hospodářských druh zvířat je nicméně 
ceník jako podklad pro výpočet výše škody zachován. 
Využití ceníku přispěje ke zjednodušení a sjednocení 
postupu jak na straně dotčených chovatelů, tak státní 
správy, přičemž ceník je a i nadále bude vytvářen ve 
shodě s Ministerstvem zemědělství a chovatelskými 
organizacemi jako sumarizované vyjádření cen 
obvyklých.  
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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3. K § 1 odst. 3 věta druhá 
Doporučujeme vypustit větu druhou, která se 
odchyluje od určení náhrady přiznávané při 
poranění zvířete dle § 2970 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, podle kterého náklady 
spojené s péčí o zdraví (zvířete) nejsou neúčelné, i 
když podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je 
vynaložil rozumný chovatel v postavení 
poškozeného. 
Rozumíme, že dle § 1 odst. 1 občanského 
zákoníku je uplatňování soukromého práva 
nezávislé na uplatňování práva veřejného a 
navrhovaná vyhláška se může odchýlit od znění 
občanského zákoníku. V tomto případě však 
odchýlení od idey vyjádřené v obecné 
soukromoprávní úpravě nepovažujeme za 
důvodné; v odůvodnění je zvolení tohoto způsobu 
náhrady sice konstatováno, ale není zdůvodněno. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Ustanovení bylo doplněno (i v návaznosti na další 
připomínky) o úpravu týkající se léčby psa sloužícího 
k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete, resp. 
stanovení výše škody v případě, kdy je následně 
znemožněno jeho další využití. V případě 
hospodářských zvířat byla úprava zachována (a 
doplněno odůvodnění) s tím, že toto znění lze 
považovat za zpřesnění obecného principu 
vyjádřeného v občanském zákoníku (vedené cílem 
usnadnění a sjednocení praktické aplikace), nikoli za 
odchýlení od ní. V případě hospodářských zvířat lze 
(na rozdíl např. od zvířat v zájmovém chovu apod.) 
důvodně předpokládat, že rozumný chovatel by 
nevynakládal na léčbu zvířete vyšší náklady, než je 
právě cena zvířete (přičemž cena zvířete může být dle 
§ 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).            
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
 

1. K § 1 odst. 2 větě první 
Z důvodu zvýšení srozumitelnosti věty 
doporučujeme její text přeformulovat, resp. jej 
rozdělit do dvou samostatných vět. 

AKCEPTOVÁNO 
Formulace upravena v rámci širší systematické úpravy.  
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

2. K § 1 odst. 2 větě druhé 
Z návrhu není zřejmé, který způsob vyčíslení 
náhrady bude rozhodující, tj. zda podle ceníku 
zveřejněného na internetových stránkách MŽP, 
nebo na základě odborného nebo znaleckého 
posudku, a jak bude postupováno v případě, že se 
výše náhrady stanovená oběma způsoby bude 

AKCEPTOVÁNO 
Formulace upravena v rámci širší systematické úpravy. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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lišit. Tuto skutečnost by bylo podle našeho názoru 
vhodné z důvodu předcházení výkladovým 
pochybnostem vysvětlit alespoň v odůvodnění. 

Ministerstvo spravedlnosti 
 
 

1. K § 4 odst. 1 
Ze znění ustanovení není jasné, jakým postupem 
by se měla vypočítat výše náhrady škody daných 
trvalých porostů. Oceňovací vyhláška upravuje 
pouze oceňování trvalých porostů, tedy jejich 
cenu, nikoliv postup při zjišťování způsobené 
škody. Pokud je úmyslem stanovit výši náhrady 
škody podle ceny majetku, doporučujeme toto v 
důvodové zprávě doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 
Výše náhrady škody na trvalých porostech jiných, než 
jsou lesní porosty, se stanovuje na základě ceny těchto 
porostů stanovené podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., 
k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 
V tomto smyslu upraven text samotné vyhlášky i její 
odůvodnění. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

2. K § 7 
Dle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a Sbírce mezinárodních smluv nabývají 
právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo 
k 1. červenci kalendářního roku, není-li stanoveno 
jinak. Dle odst. 4 téhož ustanovení, lze ve zvlášť 
výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí 
účinnost, avšak v případě, že to vyžaduje naléhavý 
obecný zájem. V uvedeném případě se 
neztotožňujeme s názorem navrhovatele 
vyjádřeným v důvodové zprávě, že navrhovaná 
vyhláška je zvlášť výjimečným případem ve 
smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb. 
Navrhovatel argumentuje nutností stanovit 
účinnost vyhlášky nejpozději od počátku vegetační 
a pastevní sezóny, avšak není jasné, jaký 
praktický rozdíl by daná účinnost přinesla nad 
rámec zjednodušení administrace výpočtu náhrady 
škody dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování 
náhrad škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy, krajskými úřady a 
poškozenými v období duben až červen 2021. 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Účinnost vyhlášky je navržena ke dni 1. dubna 2021 
v souladu s 4 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o 
Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Stanovení postupů 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, je 
naléhavým obecným zájmem, neboť se zahájením 
pastevní sezóny lze předpokládat nárůst škod, neboť ty 
nejsou distribuovány rovnoměrně v průběhu 
kalendářního roku (větší 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 vznikají, byly uplatňovány podle stejných, 
v tomto případě nově nastavených, pravidel. 
Takový postup je navíc vhodný i z legislativního 
hlediska, a to s ohledem na možnost vyhodnocování 
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Doporučujeme tedy buď uvést závažné důvody ve 
smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., které 
by předčasnou účinnost odůvodňovaly nebo 
stanovit účinnost ke dni 1. července 2021. 

dopadů zavedených změn. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

3. K příloze – k indexu počtu rybníků žadatele 
o náhradu škody Ip 

Ze znění není jasná role indexu počtu rybníků 
žadatele o náhradu škody ve výpočtu náhrady 
škody. Daná funkce modifikuje náhradu škody tak, 
aby zvýhodnila žadatele s malým počtem rybníků 
(až na trojnásobek u vlastníka jediného rybníku). 
Počet rybníků ve vlastnictví žadatele ovšem nemá 
žádný vztah s množstvím ryb ulovenou vydrou 
říční. Daná modifikace není navrhovatelem 
vysvětlena, nicméně se zdá být formou podpory 
malých rybníkářů, což není v souladu se smyslem 
a účelem institutu náhrady škody způsobené 
vybranými zvláště chráněnými živočichy. 
Doporučujeme toto vysvětlit v důvodové zprávě. 
 
Z daného indexu také není jasné řešení situace, 
kdy je rybník ve spoluvlastnictví množství osob, 
což se nezdá být výjimečnou situací (viz např. 
rozsudek rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 
22 Cdo 3172/2010). Doporučujeme toto doplnit a 
vysvětlit v důvodové zprávě. 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Vzorec pro výpočet výše škody na rybách způsobených 
vydrou říční byl (na základě dalších připomínek) 
upřesněn, nicméně indexy počtu rybníků a jejich 
velikosti byly zachovány a vysvětlení k nim bylo 
upřesněno v odůvodnění. Tyto indexy vychází ze 
zjištění v praxi ověřených výzkumem (v rámci projektu 
VaV, jehož je výpočet výše škody vydrou výsledkem), 
přičemž s narůstajícím počtem rybníků žadatele 
dochází ke „zprůměrování“ míry škod. Obdobně míra 
škod klesá s rostoucí velikostí rybníka s ohledem na 
dostupnost kořisti pro vydru. Nejedná se tak tedy o 
účelové zvýhodnění žadatelů s malým počtem rybníků, 
ale zohlednění empirických zjištění a závislosti 
souvisejících mj. s potravním chováním vydry říční ve 
výpočtu.              
 
Pokud jde o náhradu škod na rybách v případě, kdy je 
rybník předmětem spoluvlastnictví, ale i o náhradu 
jiných druhů škod na věcech, které jsou předmětem 
spoluvlastnictví, zákon č. 115/2000 Sb. neobsahuje 
speciální úpravu. Platí tedy obecná úprava vyplývající z 
občanského zákoníku, tj. spoluvlastníkům náleží 
náhrada škody podle zákona č. 115/2000 Sb. společně 
a nerozdílně a z právního jednání týkajícího se 
společné věci jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a 
povinni společně a nerozdílně (§ 1127 OZ).  
Projednávaný návrh vyhlášky tedy neposkytuje prostor, 
který by se touto situací zabýval, resp. to ani nemá být 
předmětem vyhlášky. Ta má v souladu se zmocněním 
v § 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb. stanovit způsob 
výpočtu výše škody, a z tohoto hlediska je skutečnost, 
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zda je rybník ve vlastnictví jedné osoby, nebo ve 
spoluvlastnictví více osob, irelevantní. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo zemědělství 
 
 

1. K § 1 
Požadujeme zahrnout náklady na znalecký 
posudek nebo odborný posudek způsobených 
škod do uznatelných nákladů.  
Jedná se o náklady, které by poškozený bez 
vzniku škody neměl, a proto je potřeba jejich 
kompenzaci rovněž zohlednit. Výsledná výše 
náhrady škody tak bude navýšena o částku, kterou 
žadatel musel uhradit zpracovateli znaleckého 
posudku nebo odborného posudku. 
V praxi dochází k tomu, že zejména při výpočtu 
výše náhrady škody způsobené na rybách vydrou 
říční je znalecký posudek či jiný odborný posudek 
vyžadován téměř vždy. Často je po žadateli o 
náhradu škody požadována částka v řádech 
desetitisíců Kč za zpracování posudku. 
Z uvedeného důvodu mnoho žadatelů o náhradu 
škody ani nežádá, přitom je pro mnohé menší 
chovatele opakovaná škoda způsobená vydrou 
říční likvidační. Jedná se zejména o chovy 
lososovitých ryb. Administrativní náklady vznikají 
ohledně vypracování posudků také 
chovatelským svazům ovcí, koz a skotu, 
a to zejména tam, kde je posudek zpracováván 
pro specifická plemena nebo cenná plemenná 
zvířata. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Uplatněný požadavek překračuje rámec zákonného 
zmocnění uvedeného v § 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 
Sb., o poskytování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť jím nedochází ke stanovení 
výše škody ve smyslu tohoto zákona, ale k rozšíření 
rozsahu poskytovaných náhrad nad rámec § 4 tohoto 
zákona. Odborné a znalecké posudky jsou 
fakultativním či v případě škod na rybách obligatorním 
podkladem žádosti o náhradu škody. Byť skutečnost, 
že náklady na pořízení takového posudku jsou 
způsobeny v přímé souvislosti se způsobenou škodou, 
jejich zahrnutí do náhrady škody by muselo být 
zakotveno v zákoně č. 115/2000 Sb. 
 
Připomínka byla mezi oběma resorty 
videokonferenčně projednána dne 8. února 2021 
a bylo mezi nimi dosaženo dohody, že otázka 
zahrnutí nákladů na znalecký či odborný posudek 
do náhrady škod bude diskutována v rámci 
přípravy novely zákona č. 115/2000 Sb., přičemž 
zástupci Ministerstva zemědělství budou mj. za 
tímto účelem přizváni do pracovní skupiny, která 
bude k přípravě novely zákona svolána (přípravy 
novely zákona by měly probíhat v průběhu roku 
2021).  
 
 

2. K 1 odst. 1 
Požadujeme do věty „obvyklá cena je cena, která 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Ustanovení týkající se škody na psech sloužících 
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by byla dosažena při prodeji obdobného 
vymezeného domestikovaného zvířete, psa 
sloužícího k jeho hlídání…“  upřesnit, že do ceny 
za sloužícího psa k hlídání se musí započíst jeho 
stáří – tudíž náklady na krmení od narození do dne 
jeho usmrcení vlkem nebo medvědem a také 
náklady na jeho výcvik. 
Pořizovací cena štěněte je neúměrně nižší 
než cena vycvičeného psa, kterého chovatel 
několik let živil. Pro stanovení ceny za krmení je 
možné určit denní dávku krmení/Kč a vynásobit 
stářím psa. Pro ocenění výcviku je nutné cenu 
zkonzultovat se cvičiteli těchto psů. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete bylo na 
základě dalších připomínek upraveno (a uvedeno 
samostatně), nicméně platí (a v textu vyhlášky je to 
uvedeno), že za cenu obvyklou se považuje cena, která 
by byla dosažena pro prodeji obdobného psa. Vyhláška 
tedy předpokládá stanovení ceny odpovídající zvířeti 
obdobného stáří, vlastností a schopností, nikoli jak je 
v připomínce předpokládáno ceny štěněte. Takto 
stanovená cena by měla zahrnout i v připomínce 
uvedené náklady. V tomto smyslu bylo doplněno 
odůvodnění.    
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

3. K § 1 odst. 2 
V návrhu vyhlášky v § 1 odst. 2 je navrhován 
pojem „bezpečné odstranění“ v textu „bezpečné 
odstranění usmrceného zvířete v souladu s 
požadavky jiného právního předpisu“. Tímto 
právním předpisem je zákon č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„veterinární zákon“). Veterinární zákon 
a související přímo použitelné předpisy Evropské 
unie však používají pojem „neškodné odstranění“. 
Požadujeme použitou terminologii sjednotit. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

4. K § 1 odst. 2 – škody na mladých jedincích  
Uvedené ustanovení řeší škody na nově 
narozených nebo mladých jedincích. Požadujeme 
v odůvodnění k § 1 odst. 2 upřesnit stávající 
text: "Ustanovení dále upřesňuje postup v případě 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBYDCNFXN)



Stránka 9 (celkem 31) 

nově narozených nebo mladých jedinců, kteří 
běžně nejsou předmětem obchodu. V těchto 
případech se stanoví nejbližší odpovídající cena 
dle ceníku nebo nejblíže odpovídající tržní cena 
dne posudku" tímto způsobem: "Ustanovení dále 
upřesňuje postup v případě nově narozených 
nebo mladých jedinců vymezeného 
domestikovaného zvířete, kteří ještě běžně 
nejsou předmětem obchodu, protože v době 
vzniku škody ještě nedosáhli tržní nebo jateční 
velikosti. V těchto případech se škoda stanoví 
ve výši, která nejblíže odpovídá ceně 
stanovené v ceníku 
zveřejněném na internetových stránkách 
Ministerstva životního prostředí nebo tržní 
ceně vyčíslené odborným nebo znaleckým 
posudkem." Důvodem požadavku je celkové 
upřesnění textu a sjednocení výkladu (a současné 
praxe) pro orgány, které potom v reálných 
situacích škodu počítají, tzn. pro krajské úřady.  
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 
5. K § 1 odst. 3 
Požadujeme doplnit, aby v případech, kdy pes po 
zranění nemůže nadále dostatečně hlídat, byly 
hrazeny náklady na jeho dožití (denní dávka 
krmení/Kč). Zároveň požadujeme doplnit, že 
se hradí náklady na pořízení nového psa 
pro hlídání. 
Pokud pes po zranění vlkem nebo medvědem 
nemůže nadále vykonávat službu „hlídání“ 
hospodářských zvířat před napadením vlky nebo 
medvědy, je nutné hradit náklady na jeho dožití. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ/JINAK 
Připomínka byla částečně zohledněna a doplněna byla 
právní úprava pro případy, kdy i přes zajištěnou léčbu 
bude znemožněno další využití zraněného psa 
sloužícího k hlídání vymezeného domestikovaného 
zvířete. Navržena je úhrada jak nákladů spojených 
s léčbou, tak ceny samotného psa. V připomínce 
uplatněný požadavek nicméně v dalším překračuje 
rámec zákonného zmocnění uvedeného v § 7 odst. 3 
zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod 
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, 
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Pes s trvalými následky po zranění bude zároveň 
terčem útoku vlků. Dále je nutné pro ochranu stád 
pořídit nového psa, tudíž je nutné hradit i náklady 
na nového psa – ať už vycvičeného nebo štěněte 
určeného k výcviku.  

 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

ve znění pozdějších předpisů, neboť jím nedochází ke 
stanovení výše škody ve smyslu tohoto zákona, ale 
k rozšíření rozsahu poskytovaných náhrad nad rámec § 
4 tohoto zákona. Podle § 4 písm. c) tohoto zákona se 
hradí škoda způsobená na psech sloužících k hlídání 
vybraných domestikovaných zvířat, náklady na dožití 
poraněného psa, který již nadále nemůže být využíván 
k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, i náklady 
na pořízení nového takového psa by mohly být hrazeny 
jedině v případě, že by bylo doplněny do zákonné 
právní úpravy. 
Pokud jde o pořízení nového psa, je možné na něj 
čerpat podporu poskytovanou v rámci OPŽP, přičemž 
pokračování této podpory se předpokládá i 
v nadcházejícím programovém období. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 
 

6. K § 4 odst. 2 
S ohledem na pojmosloví a dikci vyhlášky 
č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo 
škody způsobené na lesích, doporučujeme 
nepoužívat slovní spojení „výše náhrady za 
škodu“, ale větu nahradit následující větou: „Výše 
náhrady škody na lesních porostech se stanoví 
podle jiného právního předpisu postupem 
obdobným jako při stanovení výše škody 
z předčasného smýcení lesního porostu, škody 
ze zničení lesního porostu nebo škody ze snížení 
přírůstu anebo kvality lesního porostu. 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Formulace upravena také v souvislosti s vypořádání 
připomínky MMR. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 
 

7. K RIA 
V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
na straně 4 je v tabulce předložena výše náhrad 

AKCEPTOVÁNO 
Tabulka č. 1 v Závěrečné zprávě RIA byla zrevidována 
a početní chyba byla opravena v souladu 
s připomínkou. 
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škod způsobených jednotlivými druhy zvláště 
chráněných živočichů v letech 2010 až 2020 podle 
zákona č. 115/2000 Sb. Za každý rok je uvedena 
celková částka vyplacených náhrad za všechny 
jednotlivé druhy zvláště chráněných živočichů. 
Součty jsou však chybné. Navrhujeme všechny 
součty znovu přepočítat, zejména roky 2019 a 
2020. 

 

 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 
 
 

1. Nad rámec předložené novely 
V § 6 zrušovaná 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 
týkala i výpočtu náhrady škody na rybách. Teď 
navrhovaná právní úprava však zřejmě tuto oblast 
nepřejímá. Žádáme o vyjasnění, zda i tato oblast 
je/bude právními předpisy řešena, mj. i proto, že v 
minulosti probíhaly diskuse o škodách na rybách 
způsobených kormoránem (viz též usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 4. prosince 2008 o 
vypracování evropského plánu na regulaci 
populace kormoránů s cílem snížit rostoucí škody, 
které kormoráni způsobují rybím populacím, 
rybolovu a akvakultuře (2008/2177(INI)) a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně 
volně žijících ptáků (směrnice o ochraně ptactva)). 

AKCEPTOVÁNO 
Otázka škod způsobených na rybách kormoránem 
velkým byla do návrhu vyhlášky doplněna. 
 
Pokud jde o citované usnesení Evropského 
parlamentu, je na místě uvést, že vyzývá v reakci na 
nárůst populace kormorána velkého a souvisejících 
škod Evropskou Komisi k vypracování plánu regulace a 
pokynů, jež se týkají uplatňování výjimek podle čl. 9 
směrnice „o ptácích“. Finanční aspekty jsou zmíněny 
pouze ve vztahu k podpoře shromažďování informací o 
populaci kormorána velkého, nikoli ve vztahu k řešení 
problematiky škod (byť i tato otázka byla následně 
zahrnuta do finančního rámce EU prostřednictvím 
podpory opatření k prevenci škod v rámci evropského 
rybářského fondu). V reakci na uvedené výzvy EP 
iniciovala EK vznik platformy „The EU Cormorant 
Platform“, realizaci projektu „CorMan“ a vypracovala 
guidance document „Great cormorant - Applying 
derogations under Article 9 of the Birds Directive 
2009/147/EC“ publikovaný v r. 2013. V ČR byl ve 
vazbě na tento guidance document připraven (rovněž v 
r. 2013) metodický pokyn k vydávání povolení dle § 5b 
zákona č. 114/1992 Sb. a daný postup je nadále 
uplatňován při vydávání povolení k odlovu kormoránů z 
důvodu prevence vzniku závažných škod.        
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Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
      
  

Kraj Jihočeský 
 
 

1. K příloze vyhlášky 
Není definován pojem „obsádka“. Je třeba vymezit, 
zda se jedná pouze o vysazené hospodářské ryby 
nebo o celkové složení rybího společenstva, 
včetně ryb z přirozeného výtěru (např. tzv. bílá 
ryba). Tudíž je třeba jednoznačně definovat 
koeficient „c“. Dvě možnosti definice koeficientu 
„c“, jak jsou uvedeny (aktuální cena ryb, popř. rybí 
obsádky) jsou zavádějící. Koeficient „c“ by měl 
vyjádřit průměrnou cenu 1 kg ryb (vážený průměr) 
ve vodním útvaru. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO 
V souladu s připomínkou byla upřesněna definice 
koeficientu c ve výpočtu v příloze vyhlášky s tím, že za 
„obsádku“ se pro účely stanovení výše škod na rybách 
považují ve výpočtu pouze ryby vysazené v rámci 
rybníkářského hospodaření. 
 
Připomínka následně projednána videokonferenčně 
rovněž za účasti Rybářského sdružení a Českého 
nadačního fondu pro vydru, které také uplatňovaly 
připomínky k výpočtu výše škody způsobené na 
rybách vydrou říční. Na základě tohoto projednání 
byl do přílohy č. 2 k návrhu vyhlášky doplněn 
postup pro stanovení ceny ryb v případě obsádek 
se zastoupením dravé ryby (stanovení průměrné 
ceny obsádky nebo výpočet se zohledněním 
přítomnosti potravní bílé ryby). 
S tímto řešením připomínkové místo souhlasí. 
 
 
 

2. K příloze vyhlášky 
U výpočtu škody vzniklé na rybách je uvedeno: 
„koeficient potravy p činí 0,2, pokud převažují 
dravé druhy ryb“ Pokud slovo převažují znamená 
více než 50 %, tak takováto obsádka není 
ekologicky udržitelná, záhy by skončila absolutním 
vyhladověním dravých ryb, a tudíž se reálně 
nevyskytuje. Korekce na přítomnost potravních ryb 
by měla být aplikována při jakémkoliv množství 
dravých ryb. 

AKCEPTOVÁNO 
Popis koeficientu p byl upraven v souladu s touto 
připomínkou i dalšími obdrženými připomínka 
(koeficient byl zjednodušen a přítomnost dravých ryb 
v obsádce je řešena v rámci výpočtu ceny obsádky). 
 
Připomínka následně projednána videokonferenčně 
rovněž za účasti Rybářského sdružení a Českého 
nadačního fondu pro vydru, které také uplatňovaly 
připomínky k výpočtu výše škody způsobené na 
rybách vydrou říční. Na základě tohoto projednání 
byl do přílohy č. 2 k návrhu vyhlášky doplněn 
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postup pro stanovení ceny ryb v případě obsádek 
se zastoupením dravé ryby (stanovení průměrné 
ceny obsádky nebo výpočet se zohledněním 
přítomnosti potravní bílé ryby). 
S tímto řešením připomínkové místo souhlasí. 
 

Kraj Jihomoravský 
 
 

1. K § 4 odst. 2 návrhu  
- Způsob výpočtu výše náhrady škody 

způsobené na trvalých porostech 
V § 4 odst. 2 navrhujeme na konec věty doplnit 
slova: „včetně možnosti stanovení náhrady škody 
z mimořádných nebo nákladově náročnějších 
opatření“ 
 
Odůvodnění:  
Z navrhovaného textu není zřejmé, zda lze při 
výpočtu výše náhrady škody uplatnit i možnost 
stanovení náhrady škody z mimořádných nebo 
nákladově náročnějších opatření dle § 14 vyhlášky 
č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo 
škody způsobené na lesích. Kvůli soudnímu 
přezkumu považujeme za nezbytné uvedené řešit 
explicitně v textu vyhlášky. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Ustanovení bylo ve smyslu připomínky doplněno s tím, 
že požadavek byl specifikován na postup při stanovení 
výše škody z mimořádných nákladů na vyklizení 
poškozených dřevin. Tj. odkazuje se pouze na 
mimořádná opatření, která bezprostředně souvisí se 
vznikem škody. Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 
55/1999 Sb. upravuje i jiné aspekty, než zákon č. 
115/2000 Sb., potažmo projednávaný návrh vyhlášky, 
je takové upřesnění nezbytné a směřuje 
k jednoznačnějšímu výkladu v souladu s uplatněnou 
připomínkou. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Kraj Karlovarský 
 
 

1. K § 1 
Návrh vyhlášky nezohledňuje (nestanovuje) 
skutečnost, že se do výpočtu škod způsobených 
vlkem obecným nezapočítává zvíře (skot, ovce 
nebo koza) zaběhlé (ztracené) jako následek 
útoku vlkem na stádo. 
 
Odůvodnění: 
Pro jednoznačnost výpočtu škod, by ve vyhlášce 
tato informace měla být. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Uvedený požadavek se netýká způsobu stanovení výše 
škody, který vyhláška může na základě zákonného 
zmocnění upravovat, ale rozsahu vlastní náhrady 
škody. Požadované upřesnění je nadbytečné, neboť 
zákonný rozsah škod, které jsou předmětem náhrad, 
s odškodňováním za zaběhlá vymezená 
domestikovaná zvířata nepočítá. 
 
Připomínkové místo na zaslání návrhu vypořádání 
připomínky nereagovalo. 
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Návrh nového znění: 
Do § 1 odst. 2 přidat: „Cena zaběhlého zvířete 
(skot, ovce nebo koza) se do výpočtu náhrady 
škody nezapočítává.“ 

Kraj Liberecký 
 
 

1. K § 1 odst. 2 
Nahradit znění textu ve 2. větě odstavce:   
„V případě vzniku škody na nově narozeném nebo 
mladém jedinci vymezeného domestikovaného 
zvířete, jež nedosahuje tržní (jateční) velikosti …“     
upravené znění:  
 „V případě vzniku škody na nově narozeném nebo 
mladém jedinci skotu, ovcí a koz, jež nedosahuje 
tržní (jateční) velikosti …“  
 
Odůvodnění:  
Vymezenými domestikovanými zvířaty se podle 
definice §2 zákona rozumí skot, prasata, ovce, 
kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich 
kříženci, králíci a kožešinová zvířata. V návrhu 
vyhlášky se však v § 1 odst. 2 první větě uvádí 
pouze výběr určitých druhů (skot, ovce, kozy) 
z těchto vymezených druhů zvířat, u nichž je výše 
náhrady odkazována na ceník  
na stránkách MŽP. V druhé větě však již tvůrce 
uvádí pojem vymezeného domestikovaného 
zvířete, což podle definice zákona jsou všechny 
zde výše uvedené druhy. Toto je jasný nesoulad, 
kdy si uvedené pojmy odporují. I když bychom 
uvítali, kdyby byl ceník na stránkách MŽP uvedený  
pro všechna vymezená domestikovaná zvířata 
(minimálně bychom do něj navrhovali zařadit i 
koně a osly), zřejmě se ceník má týkat pouze 
skotu, ovcí a koz. Pak je ale potřeba definovat tyto 
skupiny v odstavci stále stejně a nezjednodušovat 
si to obecným pojmem. Pro ostatní vymezená 
domestikovaná zvířata ceník nebude existovat, 
proto by tento pojem neodpovídal skutečnosti. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Formulace upravena v rámci širší systematické úpravy. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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Z tohoto důvodu je třeba tuto skupinu upravit 
stejně, jako je uvedena ve větě první, tj. že se týká 
pouze skotu, ovcí a koz. 
V případě ponechání textu v této podobě by z toho 
totiž dále vyplývalo, že poškození chovatelé  
u skotu, ovcí a koz by měli na výběr použít buď 
ceník MŽP, nebo by mohli tržní cenu vyčíslit 
pomocí odborného či znaleckého posudku. 
Poškození chovatelé ostatních druhů vymezených 
domestikovaných zvířat – pro něž by ceník na 
stránkách MŽP nebyl uveden – by dle znění textu 
druhé věty v tomto návrhu museli pro vyčíslení 
škody vyjádřit výhradně odborný či znalecký 
posudek, což není rovný přístup a podmínky pro 
všechny poškozené – odporuje to zásadě 
legitimního očekávání a rovného přístupu 
k žadatelům o náhradu škody. Vznikaly by jím tak 
náklady a povinnosti navíc oproti první vybrané 
skupině chovatelů skotu, ovcí a koz. Z těchto 
důvodů doporučujeme náhradu textu znění návrhu 
ve výše uvedené části.  
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 
2. K § 5 odst. 1   
Doplnit text v první větě odstavce ve tvaru: „Výše 
náhrady škody při zničení včelařského zařízení 
nebo uzavřeného objektu4) nebo movité věci 
v uzavřeném objektu se určí …“ 
Následně v odkazu pod čarou uvést odkaz na 
definici pojmu uzavřený objekt jako:   
4) § 2 písm. f) zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování 
náhrad škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy.  
 
Odůvodnění:  
Doporučujeme doplnit uvedení odkazu pro jasnou 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Uplatněný požadavek je nadbytečný.  
Prováděcí právní předpisy standardně pracují 
s pojmoslovím zakotveným v příslušném zákoně coby 
nadřazeném právním předpise, mohou dokonce 
využívat i legislativní zkratky zavedené v příslušném 
zákoně. Odkazy se využívají v případě, kdy se má 
obdobně aplikovat právní úprava obsažená v jiných, 
souvisejících právních předpisech.  
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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a rychlou orientaci nejen příslušných orgánů, ale 
zejména chovatelské veřejnosti (poškozených), 
aby jim bylo usnadněno objasnění tohoto pojmu, 
který je zde několikrát uveden, a kde mohou nalézt 
jeho definici.  
 
3. Obecná připomínka  
Na společném jednáních MŽP, AOPK a zástupců 
krajů k vytvoření návrhu nové „Vyhlášky“ bylo 
doporučováno, aby výše škod byla rovněž vázána 
na provedená opatření ze strany chovatelů proti 
útokům vybraných zvláště chráněných živočichů. 
Bylo navrhováno snížit procentuálně výši náhrady 
škody u poškozených, pokud nečiní žádná 
doporučená opatření k zamezení škody. Důvodů 
bylo několik, zejména pak ta zkušenost, že 
domestikovaná zvířata mnohdy nejsou dostatečně 
zabezpečena. Zmiňoval se odkaz  
na Plán péče o vlka, dotační pobídky apod. 
Nicméně v předloženém návrhu vyhlášky není 
žádná zmínka či reflexe na toto téma, žádné 
snížení úhrady výše škody, pokud se budou útoky 
na nezabezpečená domestikovaná zvířata 
opakovat. Znamená to tedy, že stát bude stále dál 
hradit jakékoliv vzniklé škody,  
i když poškozený nebude činit žádné kroky ke 
zlepšení opatření k jejich snížení? Podle tohoto 
bude dostávat stejné náhrady ten, který se snaží 
domestikovaná zvířata ohlídat a dobře zabezpečit, 
stejně tak jako ten, kdo na tom nemá prakticky 
žádný zájem, neboť mu bude poskytnuta stejná 
náhrada i bez vynaložení jakékoliv snahy? Zanikla 
tedy ta myšlenka, že pokud bude požadována plná 
výše náhrady škody, bude se pro to muset alespoň 
minimálně něco udělat?  
Navrhujeme tuto myšlenku zakomponovat do 
návrhu, popř. do zmiňovaného ceníku na 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Stanovení podmínky provádění opatření k ochraně 
hospodářských zvířat jako součást výpočtu škody by 
překračovalo zmocnění stanovené § 7 odst. 3 zákona 
č. 115/2000 Sb. a v rámci zmíněného jednání byla tato 
otázka diskutována ve vazbě nikoli na vyhlášku, ale na 
(rovněž připravovanou) novelizaci samotného zákona 
č. 115/2000 Sb.  
Obecně je však na místě zmínit, že povinnost zajištění 
ochrany hospodářských zvířat před predátory je 
založena § 12a odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb. (a z 
toho důvodu je v rámci zákona č. 115/2000 Sb. 
zajištění ochrany předpokládáno jako zákonná 
povinnost plynoucí z jiného předpisu a zahrnuto pouze 
mezi údaji uváděnými v žádosti o náhradu škody) - v 
případě, že v rámci poskytování náhrad škod je zjištěno 
neplnění této povinnosti, je případně na místě podání 
podnětu příslušnému orgánu ochrany zvířat k zajištění 
nápravy. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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stránkách MŽP. 
 

Kraj Pardubický 
 
  

1. Návrh na doplnění vyhlášky 
Důrazně doporučujeme zařadit do vyhlášky také 
způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené 
na rybách kormoránem velkým, zejména pak 
způsob výpočtu výše náhrady škod způsobených 
druhotnými následky potravního chování 
kormorána velkého. 
 
Odůvodnění: 
V současné době jsou podle zákona č. 115/2000 
Sb. hrazeny také náhrady škod způsobených 
kormoránem velkým, přestože není zvláště 
chráněným živočichem. Tento stav by měl podle 
platné právní úpravy trvat do 31. 12. 2020. V 
současné době je však v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR projednávána novela zákona č. 
115/2000 Sb. (viz ST 938), která by prodloužila 
dobu, po kterou mají být škody způsobené 
kormoránem taktéž hrazeny, o další tři roky, tedy 
až do konce roku 2023. Návrh zákona je 
projednáván v režimu dle § 90 odst. 2 zákona č. 
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 
sněmovny, tj. Sněmovna s ním může vyslovit 
souhlas již v prvním čtení. Jeví se tak jako velmi 
pravděpodobné, že nejméně po další tři roky 
budou náhrady škod způsobených kormoránem 
velkým nadále vypláceny. 
Škodami způsobenými druhotnými důsledky 
potravního chování kormorána velkého míníme 
zejména úmrtí ryb způsobené zraňováním či v 
důsledku stresu. Škody tohoto typu jsou 
každoročně poškozenými subjekty v nemalé míře 
uplatňovány, avšak jejich kvantifikace je velmi 
obtížná a je tak předmětem sporů, vč. sporů 
soudních, mezi KÚ a žadateli o náhradu škody. 

AKCEPTOVÁNO 
 
ROZPOR  
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky nesouhlasí. Připomínkovému místu 
bylo zasláno dodatečné vysvětlení důvodů, pro 
které bylo zvoleno navržené (obecné) řešení škod 
způsobených na rybách kormoránem velkým, 
a informace o tom, že tato připomínka bude vedena 
jako rozpor. 
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Kraj Plzeňský 
 
 

1. K § 2 
V ustanovení § 2 navrhované vyhlášky se 
odkazuje na přílohu vyhlášky, v níž je uveden 
způsob výpočtu náhrady škody způsobené na 
rybách vydrou říční. Dle názoru krajského úřadu 
by však měla vyhláška stanovit i způsob výpočtu 
náhrady škody na rybách způsobené kormoránem 
velkým. Ačkoli zákon č. 115/2000 Sb. v současné 
době počítá s tím, že vyplácení náhrad škod 
způsobených na rybách kormoránem velkým 
skončí rokem 2020, nelze přehlédnout, že v 
Poslanecké sněmovně se projednává novela 
zákona č. 115/2000 Sb., která počítá s 
prodloužením tohoto období o další tři roky. Je 
tedy žádoucí, aby byl stanoven způsob výpočtu 
výše náhrady škody způsobené na rybách i pro 
kormorána velkého, resp. způsob výpočtu škody 
způsobené rybožravými ptáky obecně. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky vyslovilo souhlas původně pouze 
částečně, nicméně akceptovalo dodatečné 
vysvětlení důvodů způsobu promítnutí připomínky 
do návrhu vyhlášky. 
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2. K příloze vyhlášky 
Dle názoru krajského úřadu by ve způsobu 
výpočtu náhrady škody na rybách měla být 
reflektována i skutečnost, že ke škodě může dojít 
na rybách chovaných v rybnících či jiných 
speciálních rybochovných zařízeních, které mají 
vysokou finanční hodnotu (např. kapr koi). 
Hodnota jednoho kusu takovéto ryby dosahuje i 
několik desítek tisíc Kč. Bylo by tedy žádoucí 
stanovit, že např. výše náhrady škody způsobené 
na takto cenný rybách, které primárně nejsou 
předmětem běžného rybníkářského hospodaření, 
bude stanovena na základě soudně znaleckého 
posudku předloženého žadatelem o náhradu 
škody. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
V případě stanovení výše škody na rybách (i přes 
sjednocení způsobu výpočtu navrženého vyhláškou) 
není úprava založená zákonem nijak dotčena – tato 
škoda se tedy nadále vždy prokazuje v souladu s § 7 
odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb. odborným, případně 
znaleckým posudkem. Pokud jde o zohlednění 
(mimořádné) ceny některých druhů ryb, byla do 
výpočtu škody doplněna možnost stanovení ceny ryby, 
jako ceny obvyklé (což umožní i zohlednění případné 
mimořádné hodnoty ryby, pokud by byl takové hodnoty 
„oceněny“ i tržně v rámci běžného obchodu). Současně 
však platí, že kupříkladu uvedený koi kapr je součástí 
ceníku Ministerstva zemědělství a případů, kdy nebude 
tento ceník dostatečný, by tedy mělo být jen omezené 
množství.  
Nicméně v praxi bude nadále (bohužel) působit obtíže 
spíš skutečnost, že se často u takovýchto druhů ryb 
nejedná o chov k hospodářským účelům (ve smyslu § 2 
písm. d/ zákona), není zajištěna odpovídající ochrana 
proti vzniku škod a případně nejsou tyto ryby chovány 
ani v zákonem předpokládaných rybochovných 
zařízeních (jejichž účel by byl takto vymezen 
vodoprávním povolením atp.). 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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Kraj Vysočina 
 

1. K § 1 
Navrhujeme upravit ustanovení týkající se 
započítání nákladů na odstranění usmrceného 
zvířete do výše náhrady škod tak, aby bylo zřejmé, 
že se vztahují na všechna vymezená 
domestikovaná zvířata definovaná v § 2 písm. a) 
zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad 
škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 
živočichy.  
Z návrhu uvedeného ustanovení lze usuzovat, že 
do náhrad škod započítané prokazatelně nezbytné 
náklady účelně vynaložené na bezpečné 
odstranění usmrceného zvířete v souladu s 
požadavky jiného právního předpisu dle § 1 odst. 2 
vyhlášky se vztahují pouze na konkrétní vymezená 
domestikovaná zvířata dle odkazu poslední věty § 
1 odst. 1 vyhlášky, tedy na skot, ovce a kozy. 
Omezení jen na vyjmenovaná zvířata nemá žádné 
opodstatnění a zakládá nerovnost mezi chovateli.  
Poslední větu § 1 odst. 2 vyhlášky proto 
navrhujeme upravit či změnit způsobem 
odpovídajícím uvedené připomínce. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

2. K příloze k návrhu vyhlášky 
V příloze „Způsob výpočtu výše škody způsobené 
na rybách vydrou říční“ navrhujeme jednoznačně 
definovat písm. c) tak, aby přicházela v úvahu 
pouze jedna možnost – tedy buď aktuální cena 
ryb, nebo aktuální cena rybí obsádky. U obsádky 
je třeba vymezit, zda se jedná pouze o vysazené 
ryby nebo o celkové složení rybího společenstva, 
které se v čase mění (přirozený výtěr, mortalita, 
zejména při vícehorkovém hospodaření). 
Dále u koeficientu potravy v písm. p) navrhujeme 
jednoznačněji konkretizovat použití hodnoty 0,2, a 

AKCEPTOVÁNO 
Specifikace koeficientů použitých ve výpočtu škod na 
rybách byl i ve vazbě na další připomínky upraven a 
upřesněn. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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to s ohledem na vypořádání připomínky č. 1 (není 
zřejmé, zda formulace „pokud převažují dravé 
druhy ryb“ znamená více než 50 %).  
V aktuální ceně ryb a ceně rybí obsádky může být 
značný rozdíl. Mimo to není zřejmé, zda do 
obsádky započítávat vysazené ryby nebo všechny 
ryby, které mohou být sloveny. Převaha dravých 
druhů ryb je značně vágní pojem.  Pokud budou 
vstupní údaje neurčité nebo se budou moct opírat 
o úvahu správního orgánu, projeví se to ve velmi 
rozdílných výsledcích vypočtených náhrad, což 
není žádoucí. Právní předpis musí působit obecně 
– neurčitost by ale měla být v nejvyšší možné míře 
eliminována právě v případě výpočtů (zejména, 
když jde o výpočet finančních náhrad). 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

Svaz měst a obcí ČR  
 
 

1. K § 4 odst. 2 
Navrhujeme vypustit druhou část věty v § 4 odst. 2 
následovně: 
„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.“ 
3)          Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu 
výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na 
lesích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Odůvodnění: 
Druhá část věty v § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky ve 
srovnání s aktuálně platnou vyhláškou č. 360/2000 
Sb. omezuje rozsah uplatnitelných náhrad škod 
tím, že výslovně upravuje postup stanovení výše 
náhrady pouze pro část škod, které v lesnické 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ/JINAK 
Požadavek jde proti cíli návrhu vyhlášky, a totiž postup 
při stanovení výše škody co nejvíce upřesnit, nicméně 
škody z mimořádných nákladů v relevantním rozsahu 
zahrnuty. 
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu obdobné 
připomínky Jihomoravského kraje. S ohledem na 
potřebu odpovídající míry konkrétnosti a vzhledem ke 
skutečnosti, že vyhláška č. 55/1999 Sb. řeší i jiné 
aspekty, než zákon č. 115/2000 Sb., je na místě 
specifikovat, který postup výpočtu výše škody a v 
jakých případech se uplatní. V návaznosti na 
mimořádná opatření zmíněná v připomínce bylo 
ustanovení doplněno s odkazem na použití postupu při 
mimořádných opatření dle vyhlášky č. 55/1999 Sb. v 
případech, jež bezprostředně souvisí se vznikem 
škody, za které lze považovat vyklizení poškozených 
dřevin (např. v případě jejich pádu do vodního toku a 
tím zvýšení obtížnosti manipulace s nimi). 
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praxi v důsledku působení v zákoně 
vyjmenovaných (vybraných) zvláště chráněných 
živočichů ve skutečnosti vznikají. Vedle škod 
uvedených v návrhu vyhlášky přicházejí v úvahu 
zejména škody z mimořádných nebo nákladově 
náročnějších opatření, jejichž realizace je velmi 
často vynucena právě vzniklou škodnou událostí. 
O oprávněnosti vyčíslování a uplatňování těchto 
dalších škod ze strany vlastníků (správců) lesů již 
v minulosti rozhodly nezávislé soudy. Z uvedených 
důvodů je nutno při uplatnění náhrad škod 
způsobených vybranými živočichy postupovat 
stejně jako dosud, tj. plně v souladu s platnou 
„škodní“ vyhláškou č. 55/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Agrární komora 
 
 

1. K příloze vyhlášky 
Navrhujeme upravit text vyhlášky takto (změny 
vyznačeny): 
c – aktuální cena ryb, popř. rybí obsádky za 1 kg 
v Kč bez DPH, kdy 

- aktuální cena ryb je cena vysazovaných 
hospodářských druhů ryb, 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 
vysazovaných hospodářských druhů 
ryb v období, za které se žádá o náhradu 
škody, která vychází z aktuální ceny 
daného druhu ryby a hmotnostního spektra 

AKCEPTOVÁNO 
Specifikace koeficientů použitých ve výpočtu škod na 
rybách byla i ve vazbě na další připomínky upravena a 
upřesněna. V rámci popisu koeficientu c bylo 
zapracováno navržené vymezení vztažené 
k vysazovaným hospodářským druhům ryb. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
Připomínka následně projednána videokonferenčně 
rovněž za účasti Jihočeského kraje a Českého 
nadačního fondu pro vydru, které také uplatňovaly 
připomínky k výpočtu výše škody způsobené na 
rybách vydrou říční. Na základě tohoto projednání 
byl do přílohy č. 2 k návrhu vyhlášky doplněn 
postup pro stanovení ceny ryb v případě obsádek 
se zastoupením dravé ryby (stanovení průměrné 
ceny obsádky nebo výpočet se zohledněním 
přítomnosti potravní bílé ryby). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBYDCNFXN)



Stránka 23 (celkem 31) 

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. 
 
Odůvodnění:  
Je zapotřebí definovat, že aktuální cenou ryb i rybí 
obsádky je myšlena cena pouze nasazených 
komerčních druhů ryb (bez ohledu na přirozeně se 
rozmnožující a vyskytující se další druhy ryb 
v nádrži), která je určující pro výpočet průměrné 
ceny (váženého průměru) takové obsádky ve 
vodní nádrži. Pokud jsou nasazeny i tzv. bílé ryby 
(z důvodu odchovu a/nebo jako potravní základna 
pro dravé druhy ryb), pak by měly být i tyto 
zahrnuty do výpočtu koeficientu c. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

S tímto řešením připomínkové místo souhlasí. 
 

2. K příloze vyhlášky 
Navrhujeme upravit text vyhlášky takto (změny 
vyznačeny): 
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 

AKCEPTOVÁNO 
Specifikace koeficientů použitých ve výpočtu škod na 
rybách byla i ve vazbě na další připomínky upravena a 
upřesněna. Stanovení koeficientu p v případě dravých 
ryb bylo upraveno ve smyslu připomínky (koeficient byl 
zjednodušen a přítomnost dravých ryb v obsádce je 
řešena v rámci výpočtu ceny obsádky). 
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hodnotám poměru komerčních druhů ryb a 
ostatních druhů (bílé ryby) zjištěným na rybnících. 
V případě, že v rybí obsádce převažují dravé 
druhy ryb rybí obsádka je tvořena 
monokulturou dravých druhů 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.  
 
Odůvodnění:  
Polykulturní obsádka s převahou dravých druhů 
ryb v přirozených podmínkách je z ekologického 
hlediska neudržitelná. V praxi se lze setkat 
s monokulturou odchovu dravých druhů ryb 
v (polo)přírodních podmínkách (např. candát 
obecný), kde je možné uplatnit korekci hmotnosti 
dravých ryb o pětinásobek bílé ryby (potravní 
základny), jak je navrhováno. Dravé druhy ryb jsou 
v polykulturních obsádkách chovány pouze jako 
doplňkový druh, nemělo by tudíž docházet k další 
redukci koeficientu potravy (o potravní druhy ryb), 
neboť korekce na přítomnost bílých (potravních) 
druhů ryb je již obsažena v koeficientu potravy p, 
který je udáván jako 0,8 a je o tyto ostatní ryby již 
ponížen. 
 
Tato připomínka byla označena jako zásadní. 
 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

3. K příloze vyhlášky 
Alternativně k našim připomínkám č. 1 a 2 
navrhujeme zvýšení koeficientu potravy na p = 1 
(vyjma monokultury dravých ryb dle předchozí 
připomínky, kde koeficient zůstane p = 0,2) a 
zároveň do průměrné ceny rybí obsádky zahrnout i 
hodnotu bílé (potravní) ryby (úprava koeficientu c 
tak, že do výpočtu tohoto koeficientu bude 
v případě nasazovaných dravých druhů ryb 

NEAKCEPTOVÁNO 
S ohledem na akceptaci výše uvedených připomínek 
není vyhověno této alternativě. Současně je nutné 
z věcného hlediska upozornit, že v potravě vydry říční 
jsou zastoupeny vždy i plevelné druhy ryb, obojživelníci 
a další složky potravy, jež nejsou předmětem 
rybářského hospodaření a stanovení hodnoty p = 1 by 
tak nebylo odůvodněné. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBYDCNFXN)



Stránka 25 (celkem 31) 

zahrnuta automaticky i hodnota vycházející 
z hmotnostního spektra dravé ryby a pětinásobku 
její hmotnosti, kterou tvoří bílá ryba, násobená 
průměrnou cenou bílé ryby dle ceníku Ministerstva 
zemědělství).  
 
Odůvodnění:  
Jedná se o alternativní řešení situace se 
zahrnutím potravních (především bílých) druhů ryb 
do výpočtu koeficientů p a c tehdy, pokud se jedná 
o polykulturní obsádky s dravými druhy ryb. V 
relevantních literárních zdrojích je uváděno, že 
jedinec vydry říční (průměrná hmotnost vyder je 
cca 8 kg) zkonzumuje v celoročním průměru 
denně 15 % své tělesné hmotnosti, přičemž na 
rybnících 80 % z této hodnoty představují jako 
zdroj potravy ryby (všechny), což odpovídá 
dennímu racionu 0,96 kg (zde by byl koeficient po 
zaokrouhlení p = 1). Je nutné vzít také v potaz, že 
i konzumací tzv. bílých ryb (potravních ryb) vydrou 
říční vzniká škoda, pokud jsou tyto druhy 
přisazeny jako potravní ryby pro dravé druhy ryb a 
zároveň jsou po výlovu ceněným prodejním 
artiklem (společně např. s okounem říčním). 
Navrhovaným ponížením koeficientu c o tyto bílé 
(potravní) druhy ryb (pětinásobek hmotnosti 
vysazených druhů dravých ryb) je pak ponížena 
celková hodnota rybí obsádky v nádrži (rybí 
obsádky v širším slova smyslu, tzn.  vysazované, 
hospodářsky významné druhy (ale i vysazované 
bílé ryby), a zároveň i druhy přirozeně do nádrže 
migrující, tzn. souhrnné rybí společenstvo v 
nádrži).   
 
Tato připomínka je doporučující a je 
alternativou k předchozím připomínkám. 
 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
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4. K závěrečné zprávě RIA 
RIA Tab. 1: vyplacené celkové náhrady škod dle z. 
č. 115/2000 Sb. neodpovídají jednotlivým 
položkám (druhům) v součtu v letech 2019 a 2020. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Tabulka č. 1 v Závěrečné zprávě RIA byla zrevidována 
a početní chyba byla opravena v souladu 
s připomínkou. 

 

Připomínky nad rámec okruhu připomínkových míst dle informačního systému eKLEP 

Resort Připomínky Vypořádání 
Český nadační fond pro 
vydru 
 
 
 

K příloze vyhlášky  
1. výpočet aktuální ceny ryb: 
Vzhledem k některým zavádějícím formulacím, či ne zcela vhodným 
termínům a k přesnějšímu definování navrhujeme místo původně 
uvedeného textu následující úpravu: 
 
c – průměrná cena ryb v obsádce za 1 kg v Kč, kdy 

- cena při jednodruhové obsádce vychází z aktuální ceny druhu*  
- cena při vícedruhové obsádce vychází z hmotnostního spektra 

nasazené obsádky** (v období vzniku škody) a aktuální ceny* a 
je vypočtena váženým průměrem;  

o aktuální cena* jednotlivých druhů v obsádce vychází 
z průměrné tržní ceny v místě obvyklé, případně ze 
sazebníku Ministerstva zemědělství (přesná specifikace 
sazebníku dle poznámky v texte), či z přiložených 
dokladů o nákupu ryb (především u drobných žadatelů). 
pozn. Možná by bylo vhodnější mít jeden způsob určení 
ceny, nejlépe mít jednotný oficiální sazebník, každoročně 
aktualizovaný!  

 
o v případě, že v rybí obsádce jsou zastoupeny dravé druhy 

ryb a nejsou krmeny umělými směsmi, je nutné při 

AKCEPTOVÁNO 
Specifikace koeficientů použitých 
ve výpočtu škod na rybách byla i 
ve vazbě na další připomínky 
upravena a upřesněna. V rámci 
popisu koeficientu c bylo (s dílčími 
úpravami) zapracováno navržené 
znění. 
Připomínka následně 
projednána videokonferenčně 
rovněž za účasti Rybářského 
sdružení a Jihočeského kraje, 
které také uplatňovaly 
připomínky k výpočtu výše 
škody způsobené na rybách 
vydrou říční. Na základě tohoto 
projednání byl do přílohy č. 2 
k návrhu vyhlášky doplněn 
postup pro stanovení ceny ryb 
v případě obsádek se 
zastoupením dravé ryby 
(stanovení průměrné ceny 
obsádky nebo výpočet se 
zohledněním přítomnosti 
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výpočtu ceny vycházet z hmotnostního spektra dravé ryby 
a pětinásobku její hmotnosti, kterou tvoří bílá ryba. Cena 
bílé ryby vychází z průměrné tržní ceny v místě obvyklé, 
případně ze sazebníku Ministerstva zemědělství (přesná 
specifikace), či z přiložených dokladů o nákupu ryb. 

 
- cena bez DPH je uplatněna pouze u plátců DPH v oboru 

rybničního hospodaření 
 
*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. 
**Rybí obsádka je zde brána jako společenstvo vysazených ryb 
určených k hospodářskému využití. 
 
Poznámka: Navrhujeme uviesť presný názov sazebníku. Z uvedeného 
nie je jasné, či ide o „Sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených při 
neoprávněném lovu (pytláctví) v rybářských revírech a v rybníkářství“ z 
roku 2010, alebo o ceník ryb stanovený Ministerstvem životního 
prostředí pro výpočet škod na rybí obsádce při mimořádných událostech 
a škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů z roku 2017, 
ktorý prijalo dňa 18. 5. 2017 Ministerstvo zemědělství. „Sazebník pro 
stanovení hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu v rybářských 
revírech a v rybníkářství“ rozhodně nedoporučuji používat. neboť v něm 
cena ryb vychází z obvyklé maloobchodní ceny konkrétního druhu ryby a 
dále z režijních nákladů (doprava a manipulace, veterinární úkony, 
administrativa, apod.) ve výši 28 % spojených se získáním a znovu 
vysazením náhrady za upytlačenou rybu. Navrhujeme sazebník 
Ministerstva zemědělství pravidelne aktualizovať. 
 
Hodnota c se stanoví při vícedruhové obsádce podle následujícího 

potravní bílé ryby), přičemž 
s dílčími úpravami bylo využito 
navržené znění. 
S tímto řešením připomínkové 
místo souhlasí. 
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vzorce (vážený průměr): 

c = h1c1 + h2c2 + h3c3…  
h1 + h2 + h3…  

 
h1,2,3,… – hmotnost ryb (kg) dané cenové kategorie 
c1.,2,.3. – cena ryb za 1 kg  
 
Hodnota c se stanoví při vícedruhové obsádce se zastoupením dravých 
druhů ryb dle následujícího vzorce: 
 

c = h1c1 + h2c2 + h3c3… + hd1cd1 + hd2cd2… + 5(hd1 + hd2…)cx 
h1 + h2 + h3… + hd1 + hd2… +5(hd1 + hd2…) 

 
h1,2,3,… – hmotnost ryb (kg) dané cenové kategorie s výjimkou ryb 
dravých, hd1,2,3… hmotnost dravých ryb (kg) dané cenové kategorie, 
c1.,2,.3. – cena ryb za 1 kg s výjimkou ryb dravých, cd1.,2,.3. – cena dravých 
ryb za 1 kg, cx – cena plevelné ryby za 1 kg 
 
2. koeficient potravy 
Formální připomínka: je-li něco koeficient, nemělo by to být vyjadřováno 
v kg, ale mělo by to být jen číslo. 
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.  
Koeficient 0,2 doporučujeme úplně vynechat. Případ s dravými druhy ryb je 
již zohledněn v ceně ryb, viz výše. To znamená, že pokud se započítá 
pětinásobek bílé ryby do ceny, průměrná cena se sníží. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno ve smyslu připomínky, tj. 
úprava týkající se dravých ryb 
začleněna dle předchozí 
připomínky do koeficientu c a popis 
koeficientu p, byl tak zjednodušen. 
Provedena rovněž formální úprava 
ve smyslu připomínky.   
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Navrhujeme doplnění: 
V případě, že dochází na lokalitě k pravidelné predaci na rybách větší 
velikostní či věkové kategorie (např. na generační rybě, ryby čtyřleté a 
starší) a jsou tyto škody zdokumentovány (doložena fotodokumentace 
s měřítkem), hodnota koeficientu může být pro konkrétní rybník (na 
dobu, kdy k predaci docházelo) navýšena až o 0,5 kg v závislosti na 
objektivním posouzení zpracovatele. 
 
3. počet dnů 
Navrhujem upresniť, ako postupovať v prípade žiadateľa s niekoľkými 
rybníkmi nasadenými rybou obsádkou rôzne dlhé obdobie. Majú sa 
vypočítať všetky indexy okrem počtu dní spoločne pre všetky rybníky a 
potom ich použiť vo výpočte pre jednotlivé rybníky s dosadením 
konkrétneho počtu dní pre ten-ktorý rybník? 
Od akého počtu rybníkov počítať obdobie nasadenia rybníkov jako celok 
(a nezohľadňovať prebiehajúce výlovy rybníkov) ako při výpočte pre 
veľké rybárstva, kde sa predpokladá, že vydry sa v čase výlovu presunú, 
okrem iného, aj na ďalšie rybníky žiadateľa a počíta sa tak s celým 
obdobím? 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Úprava týkající se délky období, 
kdy je rybník nasazen a dochází ke 
škodě, byla doplněna (v případě 
více rybníků žadatele nasazených 
různě dlouhou dobu se bude 
vycházet z doby, po níž je 
nasazena převažující část 
rybníků). S ohledem na rovnost 
podmínek pro žadatele nicméně v 
návrhu není rozlišena situace dle 
konkrétního počtu rybníků žadatele 
(v praxi, s ohledem na velikost 
teritorií vydry říční a další aspekty, 
dochází k „zprůměrování“ škod ve 
vztahu k nasazenosti rybníků 
přibližně od 15 rybníků, nicméně 
situace mohou být velmi odlišné a 
je proto lépe to v rámci výpočtu 
jednotlivě zohlednit). 

4. podíl obvodu břehů rybníků 
Navrhujem špecifikovat, z akých zdrojov sa má použiť vrstva rybníkov 
(vodných ploch) pre spracovanie v GISe 
 

AKCEPTOVÁNO 
Jako podklad doplněn odkaz na 
veřejně dostupnou mapovou vrstvu 
v rámci databáze 
vodohospodářských informací 
DIBAVOD. 
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5. index velikosti rybníků žadatele o náhradu škody 
Navrhujem špecifikovať, či sa pri výpočte indexu má použiť velkosť 
rybníkov uvedená v katastru nemovitostí, alebo zistená v GISe (tieto 
údaje sa často líšia).  

AKCEPTOVÁNO 
Ve vazbě na předchozí připomínku 
doplněn odkaz na veřejně 
dostupnou mapovou vrstvu v rámci 
databáze vodohospodářských 
informací DIBAVOD. 

6. index návštěvnosti rybníků 
Navrhujem špecifikovať, či sa pri výpočte indexu má použiť velkosť 
rybníkov uvedená v katastru nemovitostí, alebo zistená v GISe (tieto 
údaje sa často líšia). 
Navrhujem zvážiť zvýšenie (rozumej výššie uvedené rozhodné veľkosti 
rozlohy = 0.5 ha) rozlohy rybníka a počtu rybníkov, na ktorom bude 
možné individuálne posudzovať návstevnosť vydrou (konkrétna rozloha 
rybníkov a počet rybníkov, pre ktoré by sa počítal index návštevnosti by 
bol predmetom diskusie). Prinesie to možnosť individuálneho posúdenia 
škôd na väčšom množstve malých rybníkov a zohľadniť aj sezónne 
zmeny vo výške škôd. Dlhoročná prax v spracovávaní posudkov 
ukazuje, že na niektorých rybníkoch môžu byť sezónne škody 
spôsobené vydrou naozaj vysoké. V prípade, že táto situácia nastane, 
nie je možné podľa predkladaného výpočtu zohľadníť vysokú predáciu 
rýb vydrou, čo bude viesť k veľmi vysokej nespokojnosti žiadateľov o 
náhradu škôd. Táto pripomienka je zásadná. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Doplněn odkaz na veřejně 
dostupnou mapovou vrstvu v rámci 
databáze vodohospodářských 
informací DIBAVOD. Použitá 
hranice v indexu byla navýšena na 
0.75 ha. 

7. součásti odborného nebo znaleckého posudku 
Navrhujem uviesť, do akého počtu rybníkov je potrebné uvádzať 
obdobie nasadenia rybníkov. Bude potrebné uvádzať aj pre rybárstva s 
niekoľko 100 rybníkmi? Navrhujem doplniť, čo presne znamená cena. Je 
to celková cena obsádky? 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
K počtu a období nasazených 
rybníků viz připomínka č. 3. 
Upřesnění ceny zapracováno v 
souladu s výše uvedenou 
připomínkou a provázáno se 
specifikací součástí posudku. 

Shrnutí: 
Prosíme o zapracovanie pripomienok ku „Způsobu výpočtu výše 
náhrady škody způsobené na rybách vydrou říční“ do pripravovanej 
vyhlášky. 
Na jednu stranu veľmi vítam, že spôsob výpočtu náhrady škody bude 
jednotný pre všetkých posudzovateľov, zároveň metodika neumožňuje 
individuálne posúdenie škôd (to je možné len na rybníkoch do 0,5 ha) a 
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dá sa predpokladať prehĺbenie konfliktu medzi vydrou riečnou a rybármi. 
V prípade intenzívnej predácie rýb v zimnom obdobi náhrada škody 
vypočítaná na základe predkladaného výpočtu ani čiastočne nepokryje 
škodu (v prípade záujmu prepočítam vačšie množstvo posudkov 
spracovaných doteraz používanou metodikou navrhovaným výpočtom). 
Dá sa predpokladať, že mnohých žiadateľov, ktorí dostanú  len veľmi 
malú kompenzáciu škody opoti skutočnej škode, odradi množstvo 
administratívnych úkonov a finančné náklady spojené s podaním 
žiadosti a žiadat o náhradu škôd nebudú. V pripade, že náhrada škody 
na rybniku bude nízka a náklady na vybavenie žiadosti budú 
predstavovať veľkú čast z tejto sumy, jednotlivci prestanú žiadat o 
náhradu škody a konflikt medzi rybármi a vydrou sa prehĺbi. Plánujem 
prepočítať niektoré v minulosti podané žiadosti predkladaným výpočtom, 
rada po prepočte poskytnem viac informacii. 
Zároveň by som rada upozornila, že navrhovaný spôsob výpočtu výšky 
náhrady škody pravdepodobne nie je v praxi overený v takom rozsahu, 
ako je uvedené v doprovodných dokumentoch ku danej vyhláške. Napr. 
Český nadační fond pro vydru predkladaný výpočet náhrady škod pre 
menšie rybárstva a jednotlivcov nepoužíva. Pre veľké 
rybárstva; používa metodiku od Poledníkové a kol. (Poledníková et al. 
2008). Navrhujem overiť, nakoľko predkladaný výpočet v posledných 
rokoch používali ďalší posudzovatelia. 
V najbližšej dobe budem mať predkladaným výpočtom 
prepočítané niektoré v minulosti spracované posudky. Z doterajších 
prepočtov vyplýva, že u niektorých žiadateťov budú náhrady škody 
vypočítané navrhovaným výpočtom menej než polovičné. V 
pripade záujmu Vám rada poskytnem viac informacii. 
 

 

V Praze 19. února 2021 

Vypracoval: Mgr. Kristýna Trojanová Podpis: 
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