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§ 52 Odpovědnost uživatele honitby
1) Uživatel honitby je povinen hradit
a) škodu, která byla v honitbě způsobena při provozování myslivosti na honebních pozemcích 
nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě nebo lesních porostech,
b) škodu, kterou v honitbě na honebních pozemcích nebo na polních plodinách dosud 
nesklizených, vinné révě, ovocných kulturách nebo na lesních porostech způsobila zvěř.
2) Vykonává-li právo myslivosti sdružení*, ručí jeho členové za závazek k náhradě škody společně 
a nerozdílně.                                       
3) Škody způsobené zvěří, která unikla z obory, je povinen hradit uživatel obory. Uživatel obory se 
zprostí odpovědnosti tehdy, prokáže-li, že uniknutí zvěře bylo umožněno poškozením ohrazení 
obory neodvratitelnou událostí nebo osobou, za niž neodpovídá. 

*Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
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§ 53 Opatření k zábraně škod způsobených zvěří
Vlastník, popřípadě nájemce honebního pozemku činí přiměřená opatření k zabránění škod 
působených zvěří, přičemž však nesmí být zvěř zraňována. Stejná opatření může učinit se 
souhlasem vlastníka honebního pozemku uživatel honitby. Ustanovení zvláštních právních 
předpisů* ukládající vlastníkům, popřípadě nájemcům honebních pozemků provádět opatření k 
ochraně před škodami působenými zvěří nejsou dotčena.

* Zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 32 odst. 4 - 
ochrana lesa před nepřiměřeným poškozováním   zvěří
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§ 54 Neuhrazované škody způsobené zvěří
1) Nehradí se škody způsobené zvěří na pozemcích nehonebních, na vinné révě neošetřené 
proti škodám působeným zvěří, na neoplocených květinových školkách nebo zahradách 
ovocných a zelinářských, na stromořadích a stromech jednotlivě rostoucích, jakož i na 
vysokocenných plodinách. O tom, která plodina je vysokocenná, rozhoduje v pochybnostech 
orgán státní správy myslivosti. Nehradí se rovněž škody způsobené zvěří na zemědělských 
plodinách nesklizených v agrotechnických lhůtách a dále škody na zemědělských plodinách 
uskladněných na honebních pozemcích, pokud osoba, která plodiny uskladnila, neprovedla 
zároveň opatření za účelem účinné ochrany proti škodám působeným zvěří.
2) Nehradí se rovněž škody na lesních porostech chráněných oplocením proti škodám 
působeným zvěří, na jedincích poškozených jen na postranních výhonech a v lesních kulturách, 
ve kterých došlo okusem, vytloukáním nebo vyrýváním stromků ke každoročnímu poškození méně 
než 1 % jedinců, a to po celou dobu do zajištění lesního porostu, přičemž poškození jedinci musí 
být rovnoměrně rozmístěni po ploše.
3) Škody způsobené zvěří, jejíž početní stavy nemohou být lovem snižovány, hradí stát*

 *bobr, vydra, rys, vlk, medvěd, los ( kormorán vypadl 31.3.2013) 
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§ 55 Uplatnění nároku
1) Nárok na náhradu škody způsobené zvěří musí poškozený u uživatele honitby uplatnit
a) u škody na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech do 
20 dnů ode dne, kdy škoda vznikla, 
b) u škod na lesních pozemcích a na lesních porostech vzniklých v období od 1. července 
předcházejícího roku do 30. června běžného roku do 20 dnů od uplynutí uvedeného období.
2) Současně s uplatněním nároku na náhradu škody způsobené zvěří vyčíslí poškozený výši 
škody. Na polních plodinách a zemědělských porostech, u nichž lze vyčíslit škodu teprve v době 
sklizně, ji poškozený vyčíslí do 15 dnů po provedené sklizni. 
3) Poškozený a uživatel honitby se mají o náhradě škody způsobené zvěří dohodnout. Pokud 
uživatel honitby nenahradí škodu do 60 dnů ode dne, kdy poškozený uplatnil svůj nárok a vyčíslil 
výši škody nebo ve stejné lhůtě neuzavřel s poškozeným písemnou dohodu o náhradě této škody, 
může poškozený ve lhůtě 3 měsíců uplatnit svůj nárok na náhradu škody u soudu.
4) Nárok na náhradu škody způsobené zvěří zaniká, nebyl-li poškozeným uplatněn ve lhůtách 
uvedených v odstavcích 1 až 3. Spory z dohody uzavřené podle odstavce 3 rozhoduje soud.
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§ 56 Náhrada škod způsobených na zvěři
Za škodu na zvěři odpovídá každý, kdo ji způsobil porušením právní povinnosti. Škodou na zvěři 
se rozumí zejména neoprávněný lov zvěře (pytláctví), úhyn zvěře, zničení hnízdišť, poškození 
nebo zničení prostředí nutného pro život zvěře a vypuštění živočichů, kteří mohou narušit 
přírodní rovnováhu nebo narušit genofond geograficky původního druhu zvěře. Na náhradu škody 
má nárok uživatel honitby. Pro uplatnění nároku na náhradu této škody platí obecné předpisy.
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Důležité odkazy

Metodická příručka
• http://eagri.

cz/public/web/file/299764/_299450_47872
6_Metodicka_prirucka___skody.pdf
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http://eagri.cz/public/web/file/299764/_299450_478726_Metodicka_prirucka___skody.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/299764/_299450_478726_Metodicka_prirucka___skody.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/299764/_299450_478726_Metodicka_prirucka___skody.pdf
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Děkuji za pozornost
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