Postup v případě napadení hospodářských zvířat vlkem
1. Uhynulá zvířata a otisky stop šelem vyfotografujte, přikryjte (např. textilií, igelitem) a
připevněte kolíky k zemi, aby se zabránilo přilákání menších masožravých predátorů.
Pokud možno se zvířaty nemanipulujte. Přikryjte i případné otisky stop, aby byly
zajištěny důkazy.
2. Do 48 hodin nahlaste škodu. Kontaktujte Správu Národního parku České
Švýcarsko (tel.: 603 990 000). Pověřený pracovník provede místní šetření a vyplní
protokol, který zašle Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
3. Přivolejte veterinárního lékaře, který zvířata ohledá, vystaví vám protokol o příčině
jejich smrti jako nezbytnou přílohu k žádosti o náhradu škody. Veterinář rovněž
rozhodne o způsobu likvidace, o léčbě či případném utracení zvířat.
4. Do 10 dnů od zjištění škodní události zašlete na krajský úřad žádost o poskytnutí
náhrady škody (pozn.: pokud nejsou v tomto termínu k dispozici některé posudky,
vyjádření apod., lze je dodat k žádosti až dodatečně). Vzor žádosti ke stažení na
www.npcs.cz/vlk.
Žádost o poskytnutí náhrady škody musí obsahovat:


jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt žadatele (poškozeného), je-li jím fyzická
osoba;



název, sídlo a identifikační číslo žadatele (poškozeného), je-li jím právnická osoba;



odhadovanou výši škody s uvedením jednotlivých zvířat (např. 1 jehně – 1500 Kč)



označení vybraného živočicha, který škodu podle poznatků žadatele (poškozeného)
způsobil;



popis opatření žadatele (poškozeného), která učinil k zabránění vzniku škody
(většinou tyto údaje uvede ve svém protokolu orgán ochrany přírody, který provádí
šetření ke zjištění původce škody);



způsob poskytnutí náhrady škody (např. převedením finančních prostředků na účet
poškozeného, výplatou peněžní částky v hotovosti v pokladně příslušného orgánu,
zasláním peněžní částky poštovní poukázkou na adresu poškozeného).

K žádosti o poskytnutí náhrady škody žadatel (poškozený) připojuje:


doklad nebo jiný důkaz o vlastnickém právu k živočichům, kteří byli šelmou poraněni
nebo zabiti (např. čestné prohlášení, výpis z registru, kafilerní lístek apod.);



potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete v majetku
poškozeného;



doklad o vlastnictví či nájmu movité nebo nemovité věci, na níž ke škodě došlo, jde-li
o škodu na objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech;



odborný nebo znalecký posudek o vzniku škody a o její výši (není povinný).

Výše náhrady
Stanovení výše náhrady určuje vyhláška 360/2000 Sb., a jedná se o cenu obvyklou, tedy
cenu, které by bylo dosaženo při prodeji takového zvířete nebo zařízení.
Svaz chovatelů ovcí a koz a Svaz chovatelů mastného skotu sestavily pro tyto účely ceník
jednotlivých kategorií, který lze při určení výše škody použít (doporučeno i Ministerstvem
zemědělství a Ministerstvem životního prostředí).
Kategorie
Jehňata a kůzlata do 12 měsíců věku
Bahnice a kozy
Plemenný beran nebo kozel “v odchovu”
Plemenný beran nebo kozel
Ovce s mléčnou produkcí
Užitkové tele do 10 měsíců věku (býček)
Užitkové tele do 10 měsíců věku (jalovice)

Výše náhrady
150 Kč/kg nebo 3 500 Kč/ks
200 Kč/kg nebo 6 000 Kč/ks
300 kč/kg nebo 10 000 Kč/ks
15 000 Kč/ks
9 000 Kč/ks
24 000 Kč/ks
15 000 Kč/ks

Jde-li o dražší plemeno, je třeba tuto skutečnost doložit dokladem o koupi nebo dobrozdáním
veterináře či plemenáře. Obdobně to platí také pro škody na psech nebo zařízeních pro
ustájení zvířat. V případě rozsáhlejších škod nebo složitějších záležitostí je vhodné vyžádat
si znalecký posudek z oblasti cen hospodářských zvířat.
Výdaje poškozeného za vypracování veterinárního posudku a za likvidaci zvířat v kafilerii
nespadají do režimu náhrady škody a nebudou Vám vyplaceny. Taktéž se neproplácí
zaběhlé a pohřešované kusy, přestože se ztratily v důsledku útoku šelem.
O náhradě škody rozhoduje vždy příslušný krajský úřad a samotnou náhradu vyplácí
Ministerstvo financí opět prostřednictvím krajského úřadu. Úhrada škody tak může trvat i
několik měsíců. Běžně je náhrada škody uhrazena po 4–6 měsících.
Aby chovatel nepřišel o dotaci za zaběhlý nebo jinak zmizelý kus domácího zvířete po
prokazatelném útoku šelmy, je nutné hlásit tuto škodní událost na formuláři „Ohlášení vyšší
moci výjimečných okolností“, který používá SZIF (zaběhlý kus se však dle zákona č.
115/2000 Sb. neproplácí).

Kontaktní údaje
V případě zjištění škodní události na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce
prosím kontaktujte:


Správu Národního parku České Švýcarsko (nahlášení škodní události)
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
Tel.: 603 990 000



Krajský úřad pro Ústecký kraj (zaslání žádosti o poskytnutí náhrady škody)
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 128

