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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky: Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu výše škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. 4. 2021 

Implementace práva EU: NE   
- uveďte termín stanovený pro implementaci: - 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: - 

2. Cíl návrhu  

Úprava (náhrada stávající vyhlášky č. 360/2000 Sb.) způsobu výpočtu výše škody 
způsobených bobrem evropským, vydrou říční, losem evropským, medvědem hnědým, 
rysem ostrovidem nebo vlkem na vymezených domestikovaných zvířatech, psech 
sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech a včelařském zařízení, nesklizených polních 
plodinách, trvalých porostech a uzavřených objektech nebo movitých věcech 
v uzavřených objektech v návaznosti na zmocnění obsažené v § 7 odst. 3 zákona 
č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 
živočichy.    

3. Agregované dopady návrhu  

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE  

Návrh vyhlášky pouze konkretizuje a upřesňuje způsoby výpočtu škod, které se 
v současnosti již používají, předkladatel tedy nepředpokládá dopady na veřejné rozpočty, 
které by vznikly na základě přijetí vyhlášky (případné náklady jsou vyvolány samotným 
vznikem škod hrazených na základě zákona č. 115/2000 Sb.). 
Přijetí vyhlášky přispěje (díky větší konkrétnosti postupu) k vyšší efektivitě činnosti orgánů 
veřejné správy (zejména krajské úřady) zapojených do procesu příjmu žádostí o náhradu 
škod podle zákona č. 115/2000 Sb.   

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 

Konkretizace a upřesnění způsobu výpočtu škod (oproti stávající velmi obecné úpravě 
zakotvené vyhláškou č. 360/2000 Sb.) přispěje k větší právní jistotě hospodařících 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBYDCNE69)



 

2 
 

subjektů dotčených vznikem škod a sníží jejich administrativní zátěž související 
s komunikací ve věci škod v případě nejasností atp.     

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano   

Nově navrhovaná úprava stanovení způsobu výpočtu výše škod způsobených zvláště 
chráněnými druhy zpřesňuje a konkretizuje postup v jednotlivých případech. Tím dojde 
k mírnému snížení administrativní zátěže krajských úřadů, jako orgánů příslušných 
k příjmu a posouzení žádostí z důvodu snížení počtu případů, kdy vznikají nejasnosti při 
podání žádostí o náhradu škody, a prodlužuje se řešení těchto žádostí. Předpokládáme, 
že by mělo v dlouhodobějším horizontu (po zaběhnutí postupu stanoveného vyhláškou) 
dojít k celkovému snížení administrativní zátěže krajských úřadů zhruba o 263 000 Kč/rok, 
tj. o cca 18 800 Kč/KÚ/rok. 

3.5 Sociální dopady: NE   

 

3.6 Dopady na spotřebitele: NE 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: NE  

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 

 

3.10 Korupční rizika: NE 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 
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1 Důvod předložení a cíle 

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

 

1.2 Definice problému 
Dne 10. 5. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy. Ten v ustanovení § 7 odst. 3 předpokládá vydání 
vyhlášky, kterou bude upraven způsob výpočtu výše škody způsobených bobrem evropským, 
vydrou říční, losem evropským, medvědem hnědým, rysem ostrovidem nebo vlkem 
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. Vyhláška 
č. 360/2000 Sb. vydaná na jeho základě stanoví způsob výpočtu výše náhrady škody vzniklé 
na domácích zvířatech (pouze na těch, která jsou uvedena v § 2 odst. 1 zákona 
č. 115/2000 Sb.), psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech a včelařském zařízení, 
nesklizených polních plodinách a lesních porostech. Zmocnění v zákoně nebylo plně využito 
a v současné době, vzhledem k narůstajícím případům způsobených škod a nabytým 
zkušenostem při aplikaci náhrad škod již nevyhovuje ani vysoká míra obecnosti, s jakou byla 
vyhláška č. 360/2000 Sb. koncipována. 

V současné vyhlášce kupříkladu zcela chybí úprava způsobu výpočtu výše škod na trvalých 
porostech mimo les, vyhláška neobsahuje bližší specifikaci způsobu výpočtu výše škody 
v jednotlivých případech (např. při poranění a léčbě zvířat) a nereflektuje poznatky a 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. 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 to nebylo nutné), tak příslušné orgány veřejné 
správy (zejména krajské úřady), které zajišťují příjem žádostí a s žadateli komunikují.     

Předkládaný návrh vyhlášky si proto klade za cíl celkově zpřesnit postup při výpočtu výše škod 
na hospodářských zvířatech, rybách, včelstvech a včelařských zařízeních a v případě trvalých 
porostů upřesnit také stávající odkaz na způsob oceňování trvalých lesních porostů, 
specifikovat travní porosty a trvalé porosty nelesních dřevin, a to s využitím odkazu 
na vyhlášku Ministerstva financí o oceňování majetku. 

Vzhledem k rozsahu změn oproti stávající právní úpravě (resp. vzhledem k extrémní stručnosti 
a obecnosti vyhlášky č. 360/2000 Sb.) je navrhováno vydání vyhlášky, jako nového předpisu, 
nikoli novelizace původního znění.   
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy, stanovuje druhy, u kterých se vyplácí skutečně vzniklá škoda 
na majetku, která souvisí zejména se zemědělským aj. hospodařením. Žádost o náhradu 
škody se podává u krajských úřadů, finanční prostředky následně uvolňuje Ministerstvo financí 
ČR a proplacení žadateli provádí krajský úřad. Způsob výpočtu výše náhrady škody je 
stanoven ve vyhlášce MŽP č. 360/2000 Sb. 

Tabulka níže ukazuje výši poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými druhy živočichů za posledních 10 let. Náklady, jež jsou spojeny s náhradou škod, 
vycházejí z úpravy založené přímo zákonem č. 115/2000 Sb. Samotná vyhláška pouze 
upravuje způsob výpočtu výše náhrad škod, ale proplácení vzniklých škod je zakotveno 
v zákoně, nikoli ve vyhlášce. 

 

Tabulka 1: Výše náhrad škod způsobených jednotlivými druhy zvláště chráněných živočichů 
v letech 2010 až 2020 dle zákona č. 115/2000 Sb. 

  Vyplacená náhrada škod (v celých tis. Kč)  

rok vydra kormorán bobr los vlk rys medvěd Celkem 

2010 9 652  40 989 7 876  56 9  11  0 58 593 

2011 10 087  40 673 10 260  129 66  59  0 61 274 

2012 11 549  41 348 9 895  103 17  61  0 62 973 

2013 12 909  50 677 4 661  0 34  255  0 68 536 

2014 10 344  4 868 13 755  214 99  88 9  29 377 

2015 15 163  491 7 707  6 102  143  4  23 616 

2016 13 643  0 6 197  0 293  119  0 20 252 

2017 16 717  0 6 096  91 788  184  0 23 876 

2018 22 793  0 4 985  0 1 530  129  164 29 601 

2019 21 719  37 212 2 874  0 5 612  304  600 68 321 

2020 23 803  73 612 4 485  0 6 196  213  34 109 343 
  

 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že výše náhrad škod u některých druhů jako je bobr, los, 
rys či medvěd meziročně fluktuuje např. v závislosti na výskytu druhu na našem území 
(medvěd) nebo na aktuálním rozsahu škod, které jsou v části případů omezovány realizací 
preventivních opatření podporovaných v rámci Operačního programu životní prostředí. 
K nárůstu počtu žádostí a výše hrazených škod dochází v posledních cca 3 letech v souvislosti 
s šířením vlka obecného na našem území. Zdaleka nejvíce náhrad (cca 80 %) je vypláceno 
za škody způsobené kormoránem velkým a vydrou říční na rybách (v případě kormorána 
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velkého bylo, po jeho vyřazení ze seznamu zvláště chráněných druhů živočichů, proplácení 
náhrad „přechodně“ obnoveno v r. 2019 na základě novel č. 197/2017 Sb., resp. č. 100/2019 
Sb. a naposledy č.  50/2021 Sb.).  

Z konzultací s krajskými úřady bylo zjištěno, že ročně je řešeno v průměru na jeden kraj zhruba 
30 žádostí o náhrady škod s výjimkou Jihočeského kraje, kde je počet žádostí (zejména 
v souvislosti se škodami způsobenými kormoránem a vydrou) více než desetinásobný. Výše 
náhrad škod na jednu žádost se pohybuje od jednotek tisíc až po několik milionů Kč, její výše 
závisí na druhu zvířete, typu škod apod. Celková výše škod u jednotlivých druhů se liší 
v závislosti na řadě okolností, mezi něž patří především převažující typ škod a struktura 
žadatelů (velké např. rybářské podniky podávající již pravidelně žádosti za větší celky vs. 
jednotliví "malochovatelé" hospodářských zvířat apod., u nichž došlo ke škodám nově, nebo 
nejsou pravidelné). U žádostí, které podávají fyzické osoby, jsou částky řádově ve stokorunách 
až desítkách tisíc korun (škody způsobené bobrem, vydrou, rysem, vlkem), u zemědělských 
subjektů se částky pohybují v řádech desítek až stovek tisíc (např. škody na polních plodinách 
způsobené bobrem evropským nebo škody na hospodářských zvířatech způsobené šelmami), 
u státního podniku LČR se škody pohybují od desítek tisíc až po milionové částky (škody 
způsobené bobrem evropským zejména v oblasti lužních lesů), a u rybníkářů a rybářů se 
běžně jedná o částky statisícové až miliónové (převážně škody způsobené kormoránem 
na rybích obsádkách). 

Dosud platná vyhláška č. 360/2000 Sb. přijatá na základě zmocnění v § 7 odst. 3 zákona  
č. 115/2000 Sb. stanovuje způsob výpočtu výše náhrady škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy na vymezených domácích zvířatech (pouze na těch, která jsou uvedena 
v § 2 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb.), psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, 
včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech. Jak již bylo 
uvedeno, zákonné zmocnění není plně využito, způsob výpočtu škody je vyhláškou upraven 
velice obecně a nereflektuje dostatečně jednotlivé situace, k nimž dochází. V praxi tak působí 
výpočty některých typů škod problémy jak na straně poškozených subjektů, tak na straně 
krajských úřadů, jež jsou příslušné k příjmu žádostí (viz kap. Dopady na územní samosprávné 
celky).  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
a) Ministerstvo financí - náhrady jsou nákladem státního rozpočtu (náhrada škod však 

vyplývá přímo ze zákona č. 115/2000 Sb. a předkládaná vyhláška pouze upravuje 
způsob výpočtu), 

b) Ministerstvo životního prostředí - zajištění metodického vedení příslušných orgánů 
a informování dotčené veřejnosti   

c) krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy - orgány ochrany přírody příslušné podle zákona 
č. 115/2000 Sb. k příjmu a posouzení žádostí o náhradu škody, 

d) místně příslušné orgány ochrany přírody (obce s rozšířenou působností, AOPK ČR, 
Správy NP), jež přijímají oznámení o vzniku škody, zajišťují místní šetření a pořizují 
protokol o vzniku škody;  

e) AOPK ČR a Správy NP jako odborné organizace zajišťují poradenství hospodařícím 
subjektům  
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f) fyzické a právnické osoby (zemědělsky hospodařící subjekty atp.) - příjemci náhrady 
v případě vzniku škod vymezených zákonem č. 115/2000 Sb. 

 

1.5 Popis cílového stavu 
Návrh vyhlášky má umožnit efektivně řešit náhrady škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými druhy živočichů. Cílem je konkretizovat a zpřesnit způsob výpočtu výše škody 
v souladu se zmocněním v § 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., a tím přispět k odstranění 
praktických problémů a nejasností s uplatňováním současně platné právní úpravy (vyhlášky 
č. 360/2000 Sb.) nejen pro poškozené subjekty, ale i pro orgány státní správy. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 
Jak již bylo uvedeno výše, způsob výpočtu škody je vyhláškou upraven velice obecně 
a nereflektuje dostatečně jednotlivé situace, k nimž dochází. Zachování současné neaktuální 
a velmi obecné právní úpravy v rámci vyhlášky č. 360/2000 Sb. tak představuje riziko 
z hlediska prolongace stávajícího nepříznivého stavu a případného prohlubování problémů při 
řešení vznikajících škod, kdy v praxi působí výpočty některých typů škod problémy jak 
na straně poškozených subjektů, tak na straně krajských úřadů, jež jsou příslušné k příjmu 
žádostí.  

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Zachování současné obecné právní úpravy v rámci vyhlášky č. 360/2000 Sb.  

2.2 Varianta 1 
Nová vyhláška zpřesňuje a konkretizuje způsob výpočtu výše škod u jednotlivých typů 
majetku, hospodářských zvířat, trvalých porostů aj. a v jednotlivých situacích (např. v případě 
zranění zvířat a veterinárního ošetření atp.). Dále jsou doplněny zjednodušující postupy 
uplatňované dosud jen jako doporučené, ať již jde o vazbu na ceníky hospodářských zvířat 
(sestavované ve spolupráci s chovatelskými svazy, Ministerstvem zemědělství a v případě ryb 
Rybářským sdružením ČR tak, aby poskytovaly rychlou a spolehlivou informaci o aktuálních 
obvyklých cenách v daném sektoru) nebo o postupy výpočtu náhrady škod způsobených 
vydrou říční na rybách, který byly vyvinuty na základě výzkumného projektu a řadu let 
ověřovány. 

 

Další varianty nejsou navrhovány, neboť předkládaný návrh byl vytvořen tak, aby v co nejvyšší 
míře reflektoval zkušenosti a poznatky získané v praxi při dosavadní aplikaci zákona 
č. 115/2000 Sb. a zahrnuje i postupy využívané doposud jen v metodické rovině (např. využití 
ceníků nebo výpočet škod na rybách způsobených vydrou říční), současně byl návrh 
konzultován s KÚ i zástupci hospodařících subjektů. Z toho důvodu je návrh vyhlášky 
připraven jako jediná varianta. 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nejsou identifikovány. 

 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Nejsou identifikovány. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Současná příliš obecná právní úprava stanovení výše škod působí problémy zejména 
u dotčených hospodařících subjektů, a to ještě významněji než v případě veřejné správy. 
Hospodařící subjekty se musí vypořádávat (zejména pokud nemají dosud se škodou na svém 
majetku zkušenosti) s potřebou výši škody konkretizovat, konzultují postup s krajskými úřady 
či AOPK ČR a případně i, byť by to zřejmě ani nebylo nezbytné, přistupují ke zpracování 
znaleckých či odborných posudků ke stanovení výše škody. Celkově tak dochází k neúčelné 
administrativní zátěži poškozených osob, kterou lze zpřesněním postupu a poskytnutím 
vodítek (ceníků, postupu výpočtu) zmírnit.  

Kromě hospodařících subjektů jsou dotčeny právě také osoby podílející se na zpracování 
odborných či znaleckých posudků (přičemž v případě škody na rybách je odborné posouzení 
škody vyžadováno zákonem č. 115/2000 Sb. a v ostatních případech je fakultativní) - i v jejich 
případě vysoká míra obecnosti stávající úpravy zvyšuje náročnost posouzení a vede současně 
k nejednotnosti výstupů jednotlivých posudků, což zpětně ztěžuje posuzování žádostí 
o náhrady škody na straně orgánů veřejné správy.          

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Místně příslušné orgány ochrany přírody (obce s rozšířenou působností, AOPK ČR, Správy 
NP) přijímají oznámení o vzniku škody, zajišťují místní šetření a pořizují protokol o vzniku 
škody. Žádost o náhradu škody se následně podává u krajských úřadů, které jsou podle 
zákona č. 115/2000 Sb. příslušné k příjmu a posouzení žádostí o náhradu škody. 

 

Tabulka 2: Výše náhrad škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů a kormoránem 
dle zákona č. 115/2000 Sb. v jednotlivých krajích v roce 2019 a 2020  

Kraj 2019 2020 

Praha 0 128 323 

Středočeský 3 838 525 2 442 607 

Jihočeský 24 751 013 52 038 183 
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Plzeňský 4 028 511 2 527 355 

Karlovarský 1 036 760 4 669 459 

Ústecký 519 541 352 284 

Královéhradecký 5 208 365 3 077 059 

Pardubický 1 915 764 1 727 990 

Liberecký 683 251 1 322 439 

Zlínský 1 417 582 4 460 228 

Vysočina 2 983 325 3 551 093 

Olomoucký 10 557 819 8 577 717 

Jihomoravský 7 483 008 18 340 929 

Moravskoslezský 3 898 196 6 127 072 

Celkem 68 321 659* 109 342 741 

* Zahrnuje i náhrady škod způsobených kormoránem. V roce 2019 došlo k obnově proplácení náhrad 
u tohoto druhu a výše náhrad škod způsobených kormoránem činila 37 212 000 Kč. Škody způsobené 
ostatními vybranými zvláště chráněnými druhy dosahovaly výše 31 109 000 Kč. V roce 2020 pak výše 
náhrad škod způsobených kormoránem velkým (který není zařazen mezi zvláště chráněné druhy) činila 
již 73 612 374 Kč a škody způsobné všemi ostatními druhy 35 730 368 Kč.   

Z výše uvedeného přehledu náhrad škod podle jednotlivých krajů je patrné, že nejvíce škod 
způsobených zvláště chráněnými druhy je řešeno v Jihočeském kraji, kde částka náhrad škod 
několikanásobně převyšuje náhrady škod v ostatních krajích. Vyšší náhrady škod oproti 
průměru jsou dále v Olomouckém, Jihomoravském a Královehradeckém kraji. Naopak 
v Ústeckém a Libereckém kraji jsou náhrady škod výrazně nižší oproti průměru a v Praze 
nebyla např. v roce 2019 poskytnuta žádná náhrada škod způsobených zvláště chráněnými 
druhy. Tyto rozdíly jsou způsobeny jak distribucí jednotlivých živočichů, jež působí škody, tak 
strukturou a charakterem obhospodařovaných pozemků v jednotlivých regionech (rybniční 
oblasti atp.). 

Varianta 0, tedy zachování současné neaktuální a obecné právní úpravy v rámci vyhlášky  
č. 360/2000 Sb. by vedlo pouze k prohlubování současných problémů při řešení náhrad škod, 
kdy vysoká míra obecnosti úpravy vede k řadě nejasností, které zvyšují administrativní 
náročnost procesu poskytování náhrad škod a zátěž zejména příslušných orgánů, tedy 
krajských úřadů v přenesené působnosti. Jedná se o desítky případů ročně, kdy je ze strany 
žadatelů vyžadována konzultace, anebo jsou nejasnosti řešeny až v rámci posouzení žádosti 
o náhradu. Problematická je situace zejména v oblastech, kde dochází ke škodám nově (nyní 
zejména v souvislosti se šířením vlka ze sousedního Polska a Německa) a obecná právní 
úprava neposkytuje poškozeným subjektům dostatečná vodítka. 

 

Sociální dopady 

Nejsou identifikovány. 
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Dopady na spotřebitele 

Obdobně jako v případě sociálních dopadů nejsou identifikovány žádné dopady 
na spotřebitele - nedostatky v úpravě stanovení výše škod představují zátěž pro hospodařící 
subjekty, nicméně dopady, které by se přenášely až na úroveň spotřebitele, nebyly 
identifikovány.     

 

Dopady na životní prostředí 

Stávající obecná a nedostatečná úprava stanovení způsobu výpočtu výše škod celkově 
snižuje efektivitu dané právní úpravy v rámci zákona č. 115/2000 Sb. z hlediska snížení míry 
konfliktů a zajištění ochrany vybraných zvláště chráněných druhů živočichů, nicméně přímé 
dopady nelze konkrétně identifikovat.          

 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Nejsou identifikovány. 

 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Nejsou identifikovány. 

 

Korupční rizika 

Vysoká míra obecnosti stávající právní úpravy v rámci vyhlášky č. 360/2000 Sb. umožňující 
nejednoznačný postup obecně zvyšuje míru korupčních rizik, konkrétní případy však v praxi 
nebyly zaznamenány. 

 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Nejsou identifikovány.  

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nově navrhovaná úprava stanovení způsobu výpočtu výše škod zpřesňuje a konkretizuje 
postup v jednotlivých případech, včetně využití zjednodušujících, dosud jen metodicky 
uplatňovaných postupů (ceníky, vzorec výpočtu v případě škod na rybách). Novou právní 
úpravu bude nutné současně doprovodit metodickou činností vůči příslušným orgánům 
i dotčeným subjektům a její zavedení tak bude klást nároky zejména na MŽP, případně další 
orgány, jež poskytují v dané oblasti informace a konzultace (KÚ, AOPK ČR, Správy NP). 

Jedná se však o změny, které nejsou z hlediska vyčíslení administrativní zátěže odhadnutelné, 
avšak zároveň z hlediska státního rozpočtu předpokládáme, že tyto změny nebudou 
významné a budou pokryty v rámci stávajících personálních kapacit. Samotné náklady, jež 
jsou spojeny s náhradou škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, 
vycházejí z úpravy založené přímo zákonem č. 115/2000 Sb., se mohou měnit v závislosti 
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na počtu případů škod, k nimž dojde (přičemž u části druhů, jako je vlk obecný či vydra říční 
dochází k nárůstu, u jiných, jako je kupříkladu los či medvěd počty případů stagnují či 
meziročně fluktuují), a nebudou navrženým zpřesněním postupu významně ovlivněny. 

       

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Nejsou identifikovány. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Zpřesnění způsobu výpočtu výše náhrad škod by mělo mírně snížit administrativní zátěž 
dotčených, poškozených hospodařících subjektů. Jednoznačnější podmínky přispějí také 
ke zlepšení postavení a výkonu činnosti odborníků či znalců, jež se v souladu se zákonem 
č. 115/2000 Sb. do postupu stanovení výše škod zapojují. Obdobně jako v případě veřejné 
správy však nejde o konkrétně vyčíslitelné změny. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Nově navrhovaná úprava stanovení způsobu výpočtu výše škod zpřesňuje a konkretizuje 
postup v jednotlivých případech. Tím dojde k mírnému snížení administrativní zátěže 
krajských úřadů, jako orgánů příslušných k příjmu a posouzení žádostí z důvodu snížení počtu 
případů, kdy vznikají nejasnosti při podání žádostí o náhradu škody, a prodlužuje se řešení 
těchto žádostí. 

Následující výpočet administrativní zátěže krajských úřadů v souvislosti s poskytováním 
náhrad škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů vychází z dat 
poskytnutých krajskými úřady v rámci konzultací provedených formou dotazníkového šetření. 
Údaje od KÚ byly zprůměrovány a zaokrouhleny. 

Tabulka 3: Současná administrativní zátěž krajských úřadů na řešení náhrad škod způsobených 
zvláště chráněnými druhy živočichů dle současné vyhlášky 

Průměrný počet žádostí/1 KÚ 28 žádostí/rok 

Průměrná časová náročnost vyřízení 5 hod/žádost 

Podíl žádostí, u kterých se řeší nejasnosti  50 % 

Průměrná časová náročnost vyřízení žádostí s nejasnostmi 10 hod/žádost 

Průměrná časová náročnost celé agendy 210 hod/KÚ 

Průměrná administrativní zátěž celé agendy 113 000 Kč/KÚ/rok* 

Celková administrativní zátěž celé agendy 1 576 000 Kč/rok* 

Pozn. Pro výpočet administrativní zátěž byly dle metodiky MV použity hodinové náklady 536 Kč/hod 
(zahrnuje 25 % osobní odměny a příplatky ze 12. stupně; 33,8 % povinné odvody na zdravotní a sociální 
pojištění; 44 % režijní náklady)  
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Zpřesněním způsobu výpočtu výše škod a využitím zjednodušujících, dosud jen metodicky 
uplatňovaných postupů (ceníky, vzorec výpočtu v případě škod na rybách) dojde k mírnému 
snížení administrativní zátěže KÚ. Odhadujeme, že podíl žádostí, u kterých budou řešeny 
nejasnosti, by mohl klesnout až o polovinu.  

Tabulka 4: Předpokládaná administrativní zátěž krajských úřadů na řešení náhrad škod 
způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů po vydání nové vyhlášky 

Průměrný počet žádostí/1 KÚ 28 žádostí/rok 

Průměrná časová náročnost vyřízení 5 hod/žádost 

Podíl žádostí, u kterých se řeší nejasnosti  25 % 

Průměrná časová náročnost vyřízení žádostí s nejasnostmi 10 hod/žádost 

Průměrná časová náročnost této agendy 175 hod/KÚ 

Průměrná administrativní zátěž této agendy 94 000 Kč/KÚ/rok* 

Celková administrativní zátěž této agendy 1 313 000 Kč/rok* 

Pozn. Pro výpočet administrativní zátěž byly dle metodiky MV použity hodinové náklady 536 Kč/hod 
(zahrnuje 25 % osobní odměny a příplatky ze 12. stupně; 33,8 % povinné odvody na zdravotní a sociální 
pojištění; 44 % režijní náklady) 

Na základě výše uvedených výpočtů předpokládáme, že by mělo v dlouhodobějším 
horizontu (po zaběhnutí postupu stanoveného vyhláškou) dojít k celkovému snížení 
administrativní zátěže krajských úřadů zhruba o 263 000 Kč/rok, tj. o 18 800 Kč/KÚ/rok. 

 

Sociální dopady 

Optimalizace poskytování náhrad škod zemědělsky hospodařícím subjektům přispěje 
k omezení rizika propadu jejich produkce (v důsledku náhrady ztrát) a zhoršení sociální situace 
těchto subjektů převážně z venkovských oblastí. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o jednotlivé 
případy, je celkový sociální dopad zanedbatelný.    

    

Dopady na spotřebitele 

Nejsou identifikovány žádné významné dopady na spotřebitele - poskytování náhrad škod 
zemědělsky hospodařícím subjektům obecně přispívá k omezení rizika propadu jejich 
produkce (v důsledku náhrady ztrát), a tudíž dostupnosti výrobků pro spotřebitele, nicméně 
vzhledem k rozsahu (jednotlivé případy škod) a charakteru změn (upřesnění postupu ve vazbě 
na již platnou právní úpravu) se jedná o zanedbatelný dopad.     
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Dopady na životní prostředí 

Cílem právní úpravy v rámci zákona č. 115/2000 Sb. obecně, je prostřednictvím poskytování 
náhrad škod snížit napětí vznikající mezi ochranou vybraných zvláště chráněných druhů 
živočichů a hospodářskými zájmy a přispět tak k zajištění podmínek pro naplňování zákonné 
ochrany daných druhů. Předkládaný návrh na konkretizaci a zpřesnění postupu stanovení 
výše škod pro účely poskytování náhrad sníží administrativní náročnost a přispěje 
k jednoznačnosti a právní jistotě při uplatňování náhrad škod, což obecně přispěje 
k naplňování cíle zmírnění konfliktů a zajištění ochrany daných druhů.  

         

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Nejsou identifikovány. 

 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Nejsou identifikovány. 

 

Korupční rizika 

Konkretizace a zpřesnění postupu stanovení výše škod pro účely jejich náhrad podle zákona 
č. 115/2000 Sb. zvýší jednoznačnost a právní jistotu na straně poškozených subjektů 
i příslušných orgánů, což v obecné rovině omezí rovněž korupční rizika (často spojená 
s přílišnou neurčitostí a subjektivním uplatňování právních předpisů). 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Nejsou identifikovány. 

 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 5: Vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - - - 

Podnikatelské prostředí 

- - 

Vyšší administrativní zátěž 
hospodařících subjektů 
žádajících o náhradu škod 
způsobených zvláště 
chráněnými druhy 
z důvodu nejasností 
spojených s podáváním 
žádosti 

* 
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Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - 

KÚ - administrativní zátěž 
spojená s řešením žádostí 
o náhradu škod 
způsobených zvláště 
chráněnými druhy 

1,576 mil. 
Kč/rok 

Sociální dopady 

 - - - - 

 Životní prostředí 

 - - - - 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 

MŽP - administrativní zátěž 
spojená s metodickým 
vedením orgánů ochrany 
přírody ve spojitosti 
s náhradou škod 
způsobených vybranými 
zvláště chráněnými 
živočichy 

* 

Podnikatelské prostředí 

Snížení administrativní zátěže 
hospodařících subjektů 
žádajících o náhradu škod 
způsobených zvláště 
chráněnými druhy díky 
zpřesnění postupů při výpočtu 
škod 

* - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

KÚ – snížení administrativní 
zátěže spojené s řešením 
žádostí o náhradu škod 
způsobených zvláště 
chráněnými druhy díky 
zpřesnění postupů při výpočtu 
škod 

úspora 263 
tis. Kč/rok  - - 

Sociální dopady 

- - - - 

Životní prostředí 

- - - - 

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
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U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování dotčených 
subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje kvalitativně formou slovního 
popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu pomocí ordinální škály, která je 
pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů regulace RIA. Symboly označují 
předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře 
od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký (*****). 

 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Na základě zhodnocení přínosů a nákladů obou variant doporučujeme přijmout variantu 1 
s ohledem na to, že vede ke zpřesnění a konkretizaci postupu oproti stávajícímu stavu 
(variantě 0) a současně je výsledkem jak dosud získaných zkušeností, tak širokých konzultací 
s dotčenými subjekty (MZe, Rybářským sdružením ČR, chovatelskými svazy). 

Navržená úprava odstraňuje rizika prohlubování problémů při řešení vznikajících škod jak 
na straně poškozených subjektů, tak na straně krajských úřadů, neboť zpřesňuje způsob 
výpočtu výše škody na základě stávajících zkušeností a poznatků z praxe. 

Současně je však nutné zmínit, že nová vyhláška o stanovení způsobu výpočtu výše náhrad 
škod není schopna odstranit všechny nedostatky identifikované (zejména ze strany dotčených 
hospodařících subjektů, ale i příslušných orgánů) při řešení škod způsobených vybranými 
zvláště chráněnými živočichy. Část problémů, jako je např. úprava výčtu druhů hospodářských 
zvířat, u nichž je náhrada škod poskytována nebo úprava procesních, případně 
i kompetenčních aspektů vyžaduje novelizaci zákona č. 115/2000 Sb. Tato novelizace je nyní 
ze strany MŽP rovněž připravována. 

 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Zákon č. 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 
živočichy, je svěřen do gesce MŽP, které tak bude zajišťovat také naplňování přijatého 
prováděcího předpisu. Zavedení vyhlášky bude nezbytné doplnit patřičnou metodickou 
podporou příslušných orgánů i hospodařících subjektů. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh byl 
konzultován jak s příslušnými pracovníky krajských úřadů, tak profesními organizacemi 
(Rybářské sdružení ČR, prostřednictvím MZe s chovatelskými svazy atp.) nepředpokládají se 
z hlediska praktické aplikace zásadní problémy. 

Klíčovým orgánem veřejné správy jsou především krajské úřady, které jako příslušný orgán 
ochrany přírody v přenesené působnosti zajišťují příjem a posouzení žádostí o náhradu škod. 
Samotné uvolnění prostředků ze státního rozpočtu pak na základě žádostí postoupených 
krajskými úřady zajišťuje Ministerstvo financí (úhrada z rozpočtové kapitoly Všeobecné 
pokladní správa). Ve fázi oznámení vzniku škody (a provádění místních šetření) jsou zapojeny 
také další orgány ochrany přírody - obce s rozšířenou působností, AOPK ČR a Správy NP. 
Agentura se spolu se správami NP také podílí na poskytování odborných informací 
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a konzultacích při vzniku škod (ve vztahu k dotčeným hospodařícím subjektům i jako odborná 
podpora pro obce s rozšířenou působností). S ohledem na uvedené je možné role orgánů 
veřejné správy specifikovat takto: 

a) orgán veřejné správy odpovědný za implementaci:  

- MŽP  

b) další orgány veřejné správy, které budou hrát úlohu při implementaci: 

- krajské úřady 

- obce s rozšířenou působností, AOPK ČR, Správy NP 

- Ministerstvo financí 

c) zajištění poradenství ze strany:  

- MŽP - zajištění metodického vedení krajských úřadů a poskytování informací 
dotčené veřejnosti na celostátní úrovni 

- KÚ, AOPK ČR, Správy NP – poskytování informací jednotlivým hospodařícím 
subjektům, konzultace při vzniku škody a příjmu žádostí o náhradu (zajištění 
implementace navržené vyhlášky v rámci jednotlivých případů)   

V rámci toho systému implementace, který vychází ze stávající struktury působnosti orgánů 
veřejné správy v oblasti náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. bude klíčové zejména 
období po přijetí nové právní úpravy (= identifikované riziko spojené s implementací), kdy bude 
potřebné zajistit dostatečnou informovanost jak příslušných orgánů, tak jednotlivých 
hospodařících subjektů. Za tímto účelem se předpokládá jednak zajištění informování 
krajských úřadů (a AOPK ČR, Správ NP) ze strany MŽP v rámci pravidelných metodických 
porad (případně formou tematického workshopu), a dále sdílení informací s organizacemi 
zastupujícími jednotlivé subjekty (Rybářské sdružení ČR, chovatelské svazy). Informace 
budou poskytovány rovněž prostřednictvím tematických webových stránek, jako je kupříkladu 
rubrika „škodní události“ na stránkách www.navratvlku.cz, spravovaných AOPK ČR 
a poskytující informace v případě škod způsobených vlkem.          

Tyto informační aktivity budou zajištěny přednostně po přijetí nové právní úpravy (v prvním 
roce) s tím, že budou začleněny do stávajících aktivit (viz metodické porady, existující webové 
stránky atp.) a nebude tak vyžadováno vyčlenění prostředků pro implementaci navrhovaného 
řešení.  

Z hlediska činnosti příslušných orgánů přináší navržená úprava konkretizaci a zpřesnění 
postupu (oproti stávající vyhlášce č. 360/2000 Sb.), avšak nedochází ke vzniku nových 
personálních či finančních nároků (naopak by úprava měla v dlouhodobějším měřítku přinést 
omezení zátěže související s nejasnostmi a potřebou konzultace žádostí atp. - viz též výše).  

 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Cílem navržené úpravy je konkretizace a zpřesnění (oproti stávající vyhlášce č. 360/2000 Sb.) 
způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 
poskytovaných na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, 
rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na trvalých 
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porostech. Toto zpřesnění by mělo mj. omezit případy, kdy dochází k nejasnostem na straně 
dotčených (poškozených) subjektů s potřebou konzultace s příslušnými orgány nebo potřebou 
doplňování podaných žádostí o náhrady škod atp. V rámci přezkumu bude proto sledován 
(zejména na základě informací KÚ) počet případů, v nichž vznikají tyto nejasnosti. Toto 
vyhodnocení bude provedeno v druhém a pátém roce po nabytí účinnosti předpisu.   

    

7 Konzultace a zdroje dat 
Návrh předkládané úpravy byl zpracován na základě dosavadních zkušeností s aplikací 
stávající vyhlášky č. 360/2000 Sb., využívaných odborných a metodických podkladů 
a v průběhu přípravy byl konzultován s následujícími subjekty: 

1. KÚ (a rovněž AOPK ČR a Správami NP) jako orgány ochrany přírody zapojenými 
do systému poskytování náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb.  

2. Ministerstvem zemědělství 

3. profesními organizacemi zastupujícími hospodařící subjekty - Rybářským sdružením ČR 
a (prostřednictvím MZe) také s chovatelskými organizacemi (Schovatelů ovcí a koz, Svaz 
chovatelů masného skotu aj.)   

 

8 Seznam použitých zkratek 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

ČR Česká republika 

KÚ Krajské úřady 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NP Národní parky 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

email: eva.dvorakova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 902 

 

Ing. Jan Šíma 

Ministerstvo životního prostředí 

Ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

email: jan.sima@mzp.cz 

tel.:+ 420 267 122 038 

 

Mgr. Veronika Vilímková 

Ministerstvo životního prostředí 

Vedoucí oddělení druhové ochrany 

Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

email: veronika.vilimkova@mzp.cz 

tel.:+ 420 267 122 117 
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