ZNĚNÍ PLATNÉHO ZÁKONA
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
Čl. I
ZMĚNA ZÁKONA O POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD ŠKOD ZPŮSOBENÝCH
VYBRANÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY
Podmínky nároku na náhradu škody
§5
(1) Nahrazuje se jen škoda prokazatelně způsobená na území České republiky vybraným
živočichem, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem. a jen v případech, že
vybraný živočich byl v době, kdy ke škodě došlo, živočichem zvláště chráněným podle
zvláštního právního předpisu. 1)
(2) Podle tohoto zákona se nehradí škoda
a) způsobená vybraným živočichem chovaným v zajetí člověka nebo uprchlým z tohoto
zajetí,
b) způsobená vybraným živočichem fyzické osobě v rámci jejích pracovněprávních vztahů
jako pracovní úraz, 4)
c) vzniklá lovci při lovu vybraného živočicha, který škodu ve smyslu tohoto zákona způsobil.
-----------------------------------------------------------------1) § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
4) Zákoník práce.
§ 11
(1) Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy upravené v tomto zákoně občanským
zákoníkem.
(2) Na postup příslušných orgánů podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád.10)
(3) Byla-li poskytnuta náhrada škody podle tohoto zákona, nelze poskytnout náhradu škody
podle právních předpisů o myslivosti11) a naopak.
(4) Finanční prostředky na náhrady škod a činnost příslušných orgánů podle tohoto zákona se
poskytují příslušným orgánům ze státního rozpočtu.
(5) Uživatel rybářského revíru, jemuž byl povolen výkon rybářského práva podle jiného
právního předpisu 12), se považuje za poškozeného podle tohoto zákona a má nárok
na náhradu škody podle tohoto zákona způsobenou vybraným živočichem na
rybách v rybářském revíru.
_____________
12)

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II
[1]

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
Pro náhradu škody způsobenou kormoránem velkým na rybách od 1. dubna 2013 do
dne účinnosti tohoto zákona se použije postup podle zákona č. 115/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně. Lhůta podle § 8 odst. 3 písm.
c) se počítá ode dne účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho
vyhlášení.
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