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126. Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

127. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování
střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

128. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. března 2021

o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chrá-
něnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb.:

§ 1

Způsob výpočtu výše škody způsobené
na vymezených domestikovaných zvířatech

a psech sloužících k jejich hlídání

(1) Výše škody při usmrcení vymezeného do-
mestikovaného zvířete se určí podle přílohy č. 1
k této vyhlášce. Za usmrcení vymezeného domesti-
kovaného zvířete se považuje rovněž jeho utracení
z důvodu poranění nebo následný úhyn z důvodu
poranění.

(2) Při určování výše škody v případě usmrcení
vymezeného domestikovaného zvířete, u něhož pro
účely výpočtu uvedeného v příloze č. 1 nelze určit
cenu, která by byla dosažena při jeho prodeji v ob-
vyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku
škody, nebo, nelze-li přesně určit den vzniku škody,
ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda
vznikla, se jeho cena určí na základě odborného
nebo znaleckého posudku o vzniku škody a její výši,
ve kterém se zohlední genetická a užitková kvalita
zvířete a v případě dojných zvířat také výše nereali-
zované mléčné produkce, nejdéle však za období
6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo. Výše škody
při usmrcení takového vymezeného domestikova-
ného zvířete se pak určí obdobně podle přílohy
č. 1 k této vyhlášce.

(3) V případě usmrcení nově narozeného nebo
mladého jedince vymezeného domestikovaného zví-
řete, který nedosahuje tržní velikosti, se hradí škoda
ve výši, která nejblíže odpovídá výši škody určené
podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Jedná-li se o takové
zvíře, u něhož pro účely výpočtu uvedeného v pří-
loze č. 1 nelze určit cenu, která by byla dosažena při
jeho prodeji v obvyklém obchodním styku v tuzem-
sku ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit
den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpo-
dobností škoda vznikla, určí se jeho cena na základě

odborného nebo znaleckého posudku. Výše škody
při usmrcení takového vymezeného domestikova-
ného zvířete se pak určí obdobně podle přílohy
č. 1 k této vyhlášce.

(4) Výše škody při usmrcení psa sloužícího
k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete se
určí jako obvyklá cena psa stejného plemene slouží-
cího k hlídání vymezeného domestikovaného zví-
řete. Za obvyklou cenu se pro tento účel považuje
cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného
psa sloužícího k hlídání vymezeného domestikova-
ného zvířete v obvyklém obchodním styku v tuzem-
sku ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit
den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpo-
dobností škoda vznikla. Do výše náhrady škody při
usmrcení psa sloužícího k hlídání vymezeného do-
mestikovaného zvířete se dále započítávají nezbytné
náklady účelně vynaložené na jeho neškodné odstra-
nění v souladu s požadavky veterinárního zákona.

(5) Při poranění vymezeného domestikovaného
zvířete nebo psa sloužícího k jeho hlídání se posky-
tuje náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejí-
cích s veterinárním ošetřením a léčbou zvířete (dále
jen „náklady na léčbu“). Náhrada nákladů na léčbu
vymezeného domestikovaného zvířete náleží nejvýše
do částky odpovídající jeho ceně určené podle od-
stavců 1 až 3. Náhrada nákladů na léčbu psa slouží-
cího k hlídání vymezeného domestikovaného zvířete
náleží nejvýše do částky odpovídající jeho ceně
určené podle odstavce 4. V případě, že v důsledku
poranění psa sloužícího k hlídání vymezeného do-
mestikovaného zvířete bude i přes zajištěnou léčbu
znemožněno jeho další využití k hlídání vymeze-
ného domestikovaného zvířete, určí se výše škody
jako součet jeho ceny určené podle odstavce 4 a ná-
kladů na jeho léčbu.

§ 2

Způsob výpočtu výše škody způsobené
na včelstvech

Výše škody při zničení včelstva se určí jako ob-
vyklá cena včelstva. Za obvyklou cenu se pro tento
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účel považuje cena, která by byla dosažena při pro-
deji obdobného včelstva v obvyklém obchodním
styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, nebo, ne-
lze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy
škoda s největší pravděpodobností vznikla.

§ 3

Způsob výpočtu výše škody způsobené na rybách

(1) Výše škody na rybách se určí jako cena ob-
vyklá. Za obvyklou cenu se pro tento účel považuje
cena, která by byla dosažena při prodeji obdobných
ryb v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni
vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit den vzniku
škody, ke dni, kdy škoda s největší pravděpodob-
ností vznikla. Náhrada škody na rybách náleží nej-
výše do částky odpovídající celkové ceně nasazených
ryb, pokud byly vyloučeny jiné příčiny jejich úhynu.
Pokud je v případě vícehorkového způsobu hospo-
daření o náhradu škody žádáno opakovaně, náhrada
škody na rybách náleží nejvýše do částky odpovída-
jící celkové ceně nasazených ryb za celé produkční
období.

(2) Způsob výpočtu výše škody způsobené na
rybách vydrou říční se určí podle přílohy č. 2 k této
vyhlášce s tím, že tento výpočet se použije při zpra-
cování odborného nebo znaleckého posudku. Od-
stavec 1 věty druhá a třetí se použijí obdobně.

§ 4

Způsob výpočtu výše škody způsobené
na nesklizených polních plodinách a travních

porostech

(1) Výše škody na nesklizených polních plodi-
nách se určí podle tržních cen plodin dosažených
v době jejich předchozí sklizně, přičemž se vychází
z obvyklého výnosu v daném místě a plochy poško-
zené plodiny.

(2) Výše škody na travních porostech se určí
podle tržní ceny sena dosažené v době předchozí
seče, přičemž se vychází z obvyklého výnosu v da-
ném místě a plochy poškozeného travního porostu.

§ 5

Způsob výpočtu výše škody způsobené
na trvalých porostech

(1) Výše škody na trvalých porostech mimo
lesní porosty se stanoví jako cena trvalého porostu
stanovená postupem podle oceňovací vyhlášky1).

(2) Výše škody na lesních porostech se určí po-
dle vyhlášky upravující výpočet výše újmy nebo
škody na lesích postupem obdobným jako při stano-
vení výše škody z předčasného smýcení lesního po-
rostu, ze zničení lesního porostu, ze snížení přírůstu
lesního porostu nebo snížení kvality lesního porostu
anebo postupem obdobným jako při stanovení výše
škody z mimořádných nákladů na vyklizení poško-
zených dřevin.

§ 6

Způsob výpočtu výše škody způsobené
na včelařském zařízení, uzavřených objektech
a movitých věcech v uzavřených objektech

(1) Výše škody při zničení včelařského zařízení,
uzavřeného objektu nebo movité věci v uzavřeném
objektu se určí jako obvyklá cena téže věci nebo ob-
jektu. Za obvyklou cenu se pro tento účel považuje
cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného
včelařského zařízení, uzavřeného objektu nebo mo-
vité věci v uzavřeném objektu v obvyklém obchod-
ním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, nebo,
nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy
s největší pravděpodobností škoda vznikla.

(2) Výše škody při částečném poškození včelař-
ského zařízení, uzavřeného objektu nebo movité věci
v uzavřeném objektu se určí na základě výše účelně
vynaložených nákladů na odstranění následků po-
škození nebo opravu, a to nejvýše jako cena nového
včelařského zařízení, uzavřeného objektu nebo mo-
vité věci v uzavřeném objektu.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu
výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými
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1) Část pátá vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění poz-
dějších předpisů.



zvláště chráněnými živočichy na vymezených dome-
stikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlí-
dání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, neskli-
zených polních plodinách a na lesních porostech, se
zrušuje.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2021.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 126/2021 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 126/2021 Sb.
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