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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000
Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk 938), s právem EU

Úvod:
Předkládaný návrh novely zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje prodloužení
přechodného období, po které bude stát nahrazovat zemědělcům škody, které na rybách
způsobuje aktuálně přemnožený kormorán velký, a to pro roky 2021 až 2023. Původně měla být
škoda způsobená kormoránem velkým nahrazována jen v letech 2018 až 2020, protože se
očekávalo vyřešení situace související s přemnožením kormorána velkého. K tomu ale nedošlo a
kormorán velký nadále působí škody na rybích osádkách ve výši více jak 100 mil. Kč ročně.

Stanovisko PI:
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) byl vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů živočichů
s účinností ode dne 1. 4. 2013, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 393/2012 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Vynětí kormorána velkého ze seznamu zvláště chráněných živočichů bylo provedeno
plně v souladu s právem Evropské unie. Kormorán velký byl sice původně chráněn směrnicí Rady
č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (tj. byl zařazen v příloze č. 1), Evropská komise se však
rozhodla kormorána velkého z této ochrany vyřadit již v roce 1997. Dle směrnice EP a Rady
2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, která nahradila směrnici č. 79/409/EHS, tedy již není
kormorán velký zvláště chráněn. Na kormorána velkého se tak nadále vztahuje pouze tzv. obecná
ochrana živočichů. Samotnou problematiku náhrady škod způsobených zvířetem, na které se
vztahuje pouze obecná ochrana živočichů, právo EU neupravuje.

Závěr:
Navržená úprava je slučitelná s právem EU.
Nad rámec posouzení kompatibility návrhu novely si dovolujeme konstatovat, že náhrada škod
způsobených kormoránem velkým na rybách je v současné době, ale i podle posuzované novely,
poněkud nesystémově řešena v rámci zákona o náhradě škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy (např. vlk, rys ostrovid, medvěd hnědý). Kormorán velký totiž už není zvláště
chráněným živočichem podle prováděcí vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb.
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (a to s účinností od 1. 4. 2013).
Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje
eventuální pozdější pozměňovací návrhy.

Materiál byl Parlamentním institutem zpracován na základě usnesení organizačního výboru
Poslanecké sněmovny č. 168, II. volební období.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

