
Shrnutí 

Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou poskytování náhrad škod způsobených 

vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, kterou v českém právním systému zajišťuje 

zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o jeden prostředků přijatých za 

účelem ochrany přírody a jeho cílem je zmírnění konfliktu mezi lidskou činností a vybranými 

zvláště chráněnými živočichy, pro něž je typické působení škod na majetku člověka. Těmito 

živočichy jsou dle ustanovení zmiňovaného zákona medvěd hnědý, rys ostrovid, los evropský, 

vydra říční, bobr evropský, vlk a kormorán velký, který však již do působnosti zákona nadále 

nespadá. Stanoveného cíle se zákon snaží dosáhnout prostřednictvím poskytování finančních 

kompenzací za škody způsobené těmito živočichy na předem vymezených předmětech 

vlastnictví jednotlivých subjektů.  

Práce se skládá ze tří hlavních kapitol zabývajících se samotným zákonem č. 115/2000 Sb. a 

související problematikou. Kapitola první je zaměřena na základní právní východiska a věnuje 

se jednotlivým pojmům důležitým z hlediska ochrany živočichů. Za pomoci právních 

předpisů z oblasti ochrany přírody jsou vymezeny pojmy jako živočich či zvíře a jejich právní 

postavení v českém legislativním systému. Dále se kapitola blíže zaměřuje na představení a 

ochranu volně žijících živočichů a jejich podskupinu živočichů zvláště chráněných, kterým je 

třeba z hlediska ochrany věnovat speciální pozornost. 

Druhá kapitola je ústřední částí této diplomové práce, jelikož se soustředí na samotný zákon č. 

115/2000 Sb. a jeho fungování v praxi. Nejprve jsou rozebrána východiska pro přijetí této 

právní úpravy a cíle, které si zákonodárce pro její uplatňování stanovil. Následně dochází 

k rozboru jednotlivých předmětů zákonné úpravy s důrazem na problematické otázky, jimž je 

třeba při psaní práce věnovat zvláštní pozornost. Závěrem této kapitoly je přistoupeno 

k vyhodnocení dosavadního poskytování náhrad na základě údajů a informací získaných od 

jednotlivých krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy.         

V poslední části této práce jsou představeny alternativní možnosti pro řešení škod působených 

zvláště chráněnými živočichy. Jedná se zejména o institut náhrady újmy za ztížení 

hospodaření a povolování výjimek podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.    

 


