III.

Platné znění zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy1) (dále jen "vybraný živočich") a náhrad škod způsobených v letech
2018, 2019 a 2020 kormoránem velkým (Phalocrocorax carbo L.) na rybách.
(2) Náhrady škod poskytuje stát za podmínek, v rozsahu a způsobem, které jsou
stanoveny tímto zákonem.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vymezenými domestikovanými zvířaty skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež,
koně, osli a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata,
b) škodou újma způsobená vybraným živočichem uvedeným v § 3 na životě nebo zdraví
fyzické osoby anebo na majetku osob uvedeném v § 4 písm. b) až i) nebo škoda způsobená
kormoránem velkým v letech 2018, 2019 a 2020 na majetku osob uvedeném v § 4 písm.
d),
c) uprchlým živočichem volně žijící živočich držený člověkem v zajetí, který svému držiteli
unikl,
d) rybami ryby chované k hospodářských účelům v rybnících,2) sádkách, rybích líhních a
odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách; a rovněž ryby v rybářských
revírech,
e) pasteveckým psem pes těžkého plemene používaného k hlídání vymezených
domestikovaných zvířat před útoky šelem, včetně kříženců těchto plemen (např. slovenský
čuvač, německý ovčák, kavkazský ovčák, kuvazs, pyrenejský pastevecký pes),
f) uzavřeným objektem stavba nebo zařízení, které zabraňují vymezeným domestikovaným
zvířatům ve volném pohybu mimo tento objekt (např. budova, ohrada, dvůr, oplocený
pozemek).
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§5
(1) Nahrazuje se jen škoda prokazatelně způsobená na území České republiky
vybraným živočichem, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a jen v případech,
že vybraný živočich byl v době, kdy ke škodě došlo, živočichem zvláště chráněným podle
zvláštního právního předpisu.1) V případě škody na rybách způsobené kormoránem
velkým v letech 2018, 2019 a 2020 se splnění podmínky, že živočich byl v době, kdy ke
škodě došlo, živočichem zvlášť chráněným podle zvláštního právního předpisu,
nevyžaduje.
(2) Podle tohoto zákona se nehradí škoda
a) způsobená vybraným živočichem chovaným v zajetí člověka nebo uprchlým z tohoto zajetí,
b) způsobená vybraným živočichem fyzické osobě v rámci jejích pracovněprávních vztahů
jako pracovní úraz,4)
c) vzniklá lovci při lovu vybraného živočicha, který škodu ve smyslu tohoto zákona způsobil.
§7
Rozsah náhrady škody
(1) Při škodě na životě fyzické osoby způsobené vybraným živočichem se poskytne
a) jednorázové odškodnění pozůstalým osobám za podmínky, že zůstavitel k nim měl
vyživovací povinnost,5) a to pozůstalé nezletilé osobě ve výši 50 000 Kč a ostatní pozůstalé
osobě ve výši 25 000 Kč, a
b) náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem a náhrada účelně a prokazatelně
vynaložených nákladů spojených s léčením zůstavitele v souvislosti se vznikem škody, která
se nahrazuje podle tohoto zákona fyzické osobě, která tyto náklady vynaložila; náhrada
nákladů spojených s pohřbem se sníží o pohřebné poskytované podle zvláštního právního
předpisu.6)
(2) Při škodě na zdraví fyzické osoby se poškozenému poskytne odškodnění za bolest
a ztížení společenského uplatnění ve výši určené podle zvláštního právního předpisu,3) jakož i
náhrada účelně a prokazatelně vynaložených nákladů spojených s léčením poškozeného v
souvislosti se vznikem škody, která se nahrazuje podle tohoto zákona.
(3) Způsob výpočtu výše škody ve smyslu tohoto zákona na vymezených
domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech a včelařském
zařízení, nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech nebo
movitých věcech v uzavřených objektech stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
(4) K prokázání výše škody ve smyslu tohoto zákona lze použít též odborné posudky,
popřípadě znalecké posudky.7) Výše škody na rybách způsobená vydrou říční nebo
kormoránem velkým se prokazuje vždy odborným posudkem, popřípadě znaleckým
posudkem.
(5) Při škodě na rybách způsobené kormoránem velkým se náhrada poskytne na
základě posudku podle odstavce 4 ve výši
a) 100% prokázané škody, jde-li o škodu vzniklou v roce 2018 a 2019,
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b) 80% prokázané škody, jde-li o škodu vzniklou v roce 2020.

Čl. II
Přechodné ustanovení
V případě škody způsobené na rybách kormoránem velkým v období od 1. ledna 2018
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona předloží poškozený žádost o poskytnutí
náhrady škody příslušnému orgánu nejpozději do 6 měsíců od dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
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