Postup při uplatňování náhrady škody na rybách způsobené vydrou říční

Škoda způsobená vydrou říční má svá specifika: jedná se o škodu dlouhotrvající a poškozený má proto
možnost využít delší období pokračující škody, maximálně však 6 měsíců.
Poškozený musí učinit následující kroky:

1. Ohlásit vzniklou škodu do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany
přírody (Správa CHKO, obecní úřad obce s rozšířenou působností), a to podle místa, kde
se předmětné rybníky nacházejí. Na základě ohlášení škody provede orgán ochrany přírody
neprodleně místní šetření a vystaví protokol z místního šetření, ve kterém potvrdí či vyvrátí
přítomnost vydry říční a předá protokol neprodleně příslušnému krajskému úřadu.

Lhůta 48 hodin je těžko průkazná, u vydřích škod by měla být škoda ohlášena
co nejdříve, kdy poškozený zjistil přítomnost vydry říční na svém rybníku.
U poškozených žádajících pravidelně je vhodné škodu ohlásit vždy na začátku období, za které
bude žádáno o náhrady škody. Orgán ochrany přírody pak bude mít více času
na zdokumentování škody, a to pro případ, že se nepodaří prokázat přítomnost vydry ihned při
první návštěvě rybníka (trus, skluzavky, nory, uhynulé nebo vytažené ryby). Místních šetření
je možné provést i více. Je proto v zájmu poškozeného, aby v případě neprokázání
pobytových znaků vydry požadoval zopakování místního šetření. Pokud se podaří přítomnost
prokázat hned při první návštěvě rybníka, není třeba šetření opakovat.
Místní šetření musí být provedeno vždy v období 6 měsíců, za nějž je náhrada škody
požadována.
Při ohlášení škody je třeba uvést parcelní čísla všech rybníků, na které bude žádáno
o náhradu škody, jejich název a katastrální území.
Pokud se jedná o škody na více rybnících, je na zvážení orgánu ochrany přírody,
na kolika a kterých rybnících bude provedeno místní šetření!

2. Zadat vypracování odborného či znaleckého posudku.

Při zadání zpracování odborného či znaleckého posudku je třeba uvést: názvy rybníků, jejich
parcelní čísla, katastrální území, informace o rybí obsádce. Pokud byl rybník vypuštěn za
účelem
výlovu
v období
předmětné
škody,
je
třeba
uvést
termín
a dobu vypuštění a novou rybí obsádku po napuštění (na rybníky, které zůstaly
po výlovu vypuštěné nebo bez rybí obsáky nelze žádat o náhradu škody!).
Pozor změna v metodice pro výpočet výše škody!

Z důvodu změny metodiky pro zpracování posudku je třeba zadat zpracování posudku
s časovým předstihem, minimálně 1,5 – 2 měsíce před písemným podáním žádosti
na krajský úřad (před koncem období, za nějž bude náhrada škody požadována).

Vhodné je zadat zpracování posudku co nejdříve. Zadáním zpracování posudku
na poslední chvíli se žadatel vystavuje nebezpečí, že posudek pro účely získání náhrady
vzniklé škody nebude vypracován včas.

Více informací o nové metodice naleznete na internetových stránkách AOPK ČR:
www.ochranaprirody.cz v sekci odborná činnost – druhová ochrana – metodika stanovení výše
škod způsobených vydrou a kormoránem.

3. Požádat o náhradu škody písemně příslušný krajský úřad (Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava)

Poškozený žádá o poskytnutí náhrady škody příslušný krajský úřad písemnou žádostí se všemi
náležitostmi, doloženou doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku na náhradu
škody, dle přílohy k zákonu č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost musí být podána do 10 dnů ode dne zjištění škody a nejpozději do 6 měsíců ode dne,
kdy ke vzniku škody došlo. Obě lhůty musí být dodrženy, jinak nárok na náhradu škody
zaniká.
Písemnou žádost musí žadatel předložit krajskému
ode dne, kdy škoda s nejvyšší pravděpodobností vznikla.

úřadu

do

6-ti

měsíců

Př: škoda vznikla 12. 1. 2010 – do 6 měsíců od tohoto dne, tedy nejpozději do 11. 7. 2010,
musí být žádost doručena krajskému úřadu. Doručením 12. 7. 2010 už nebudou splněny
zákonné lhůty a náhrada škody nebude moci být poskytnuta (za den doručení žádosti je
považováno datum na podacím razítku podatelny krajského úřadu, nikoliv datum odeslání!).

Nechá-li si žadatel zpracovat odborný posudek dříve než podá písemnou žádost krajskému
úřadu,
musí
splnit
druhou
zákonnou
lhůtu
–
podat
písemnou
žádost
do 10 dnů ode dne zjištění výše škody. Slova „zjištění výše škody“ je třeba chápat tak,
že se poškozený dozvěděl nejen o tom, že škoda vznikla, ale i o její konečné výši, kterou
poškozený zjistí až na základě znaleckého nebo odborného posudku, který je povinnou
přílohou žádosti o náhradu škody na rybách. Desetidenní lhůtu pro podání žádosti o náhradu
škody je proto třeba počítat ode dne, kdy poškozený obdržel znalecký nebo odborný posudek.
V případě, že poškozený nejprve žádá o náhradu škody a pak teprve objednává zpracování
posudku, lhůta 10 dnů se neuplatní.

U škod způsobených vydrou se většinou podává písemná žádost v době, kdy není posudek
dokončený, a lhůta 10 dní se v těchto případech neuplatní.
Poškozený v době podání žádosti ve většině případů nezná výši škody. Vzhledem k tomu,
že však v žádosti musí uvést období ve kterém škoda vznikla a výši požadované náhrady
škody (posudkem výši škody pouze dokládá), je třeba žádost po obdržení posudku doplnit
o skutečnou výši škody v Kč podloženou posudkem. Pro zjednodušení je možné v žádosti
uvést, že je žádáno o škodu za určité období a ve výši, která bude následně doložena
posudkem zpracovaným konkrétním zpracovatelem. S odkazem na konkrétního zpracovatele
posudku již nemusí být žádost doplňována a doložen bude pouze posudek.

Neobsahuje-li žádost o náhradu škody všechny náležitosti, bude žadatel vyzván k jejímu
doplnění. Lhůta pro doplnění je ze zákona 30 dnů ode dne doručení výzvy k doplnění. Při jejím
nedodržení se náhrada škody poškozenému neposkytne. Poškozený má možnost písemně
požádat o prodloužení lhůty (včetně uvedení doby, o kterou prodloužení žádá), pokud je
zřejmé, že není schopen doplnit žádost v zákonné lhůtě. Vzhledem k tomu, že krajský úřad má
4 měsíce na vyřízení žádosti, a to i se zohledněním doby pro poskytnutí finanční částky
Ministerstvem financí, je třeba, aby v případě delší doby pro doplnění bylo součástí žádosti
o prodloužení lhůty k doplnění i sdělení, že si je žadatel vědom skutečnosti, že náhrada škody
nebude proplacena v zákonné lhůtě.

