Příloha 2 - Osnova popisu postupu (šablona dokument Excel)
Průvodce životními situacemi je rozdělen do kategorií: OBČAN, PODNIKATEL a CIZINEC, podkategorií např. BYDLENÍ, CESTOVÁNÍ atp. a podkategorie se dělí na zařazení např. HASIČI, KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
atp.
Šablona vychází z vyhlášky č. 442/2006 Sb., stanovující strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. Pro aktualizaci Vašich údajů prosíme využijte této
šablony a vyplněnou ji zašlete zpět v editovatelné podobě nebo ve verzi před konverzí.
Uvozovací text

Obsah položky



KATEGORIE (např. OBČAN)

Příroda a zemědělství



PODKATEGORIE (např. BYDLENÍ)

Myslivost



ZAŘAZENÍ (např. HASIČI)



POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE (např. Postup občana, u kterého vznikl požár)

Náhrada škod způsobených zvěří



Základní informace k životní situaci

Pokud zvěř způsobí škodu na zemědělských pozemcích, polních plodinách,
zemědělských porostech nebo na lesních pozemcích a na lesních porostech, má
poškozený právo na náhradu škody. Za škody způsobené zvěří je odpovědný



Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněn jednat je poškozený.



Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nárok na náhradu škody způsobené zvěří musí poškozený u uživatele honitby
uplatnit:



Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Uplatněním nároku na náhradu škody u uživatele honitby. 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 po uplynutí této lhůty uplatnit
svůj nárok na náhradu škody u soudu. Žalobu je třeba podat ve lhůtě 3 měsíců
ode dne uplynutí lhůty pro dohodu poškozeného a uživatele honitby.



Na které instituci životní situaci řešit

Soud (okresní soud), pokud nedojde k dohodě mezi uživatelem honitby a
poškozeným.



Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Škody způsobené zvěří je třeba primárně řešit s uživatelem honitby.



Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou stanoveny doklady nezbytné k uplatnění náhrady škody.



Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny formuláře.



Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V případě podání žaloby je třeba uhradit soudní poplatek (Zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích )



Jaké jsou lhůty pro vyřízení

lhůta pro dohodu uživatele honitby a poškozeného je 60 dnů ode dne uplatnění
nebo vyčíslení škody. Následuje tříměsíční lhůta pro poškozeného k podání
žaloby. V případě jejího podání nelze předjímatdélku soudního řízení .



Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky jsou poškozený a uživatel honitby.



Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Je třeba vzniklou škodu řádně zdokumentovat (rozsah a výše škody, její příčina a
datum vzniku), popř. nechat vypracovat znalecký posudek.



Elektronická služba, kterou lze využít



Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád



Jaké jsou související právní předpisy

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.



Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují



Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nedodržení lhůt k uplatnění škody a k podání žaloby ztrácí poškozený možnost
vymáhat náhradu škody u soudu.



Nejčastější dotazy

Informaci o tom, kdo je uživatel honitby, sdělí poškozenému orgán státní správy
myslivosti. Tím je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze Magistrát
hlavního města Prahy.



Další informace

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

 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě


Související životní situace a návody, jak je řešit



Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství



Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Emingr



Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

