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Vzor a náležitosti žádosti

Podmínky poskytování finanční náhrady, vzor uplatnění
nároku, náležitosti uplatnění nároku a způsoby určení
výše náhrad jsou stanoveny ve společných vyhláškách 
MŽP a MZe:

vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a 
způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou 
omezením zemědělského hospodaření

vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a 
způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou 
omezením lesního hospodaření



Úplnost žádosti

Z podané žádosti musí být zřejmé:

kdo žádá

kde žádá

vznik omezení (odůvodnění nároku)

výše požadované náhrady

užívací práva k pozemku 





www.ochranaprirody.cz/nahrada-ujmy



Kdo posuzuje a vyplácí

 dle § 58 odst. 4 ZOPK – na území NP a jejich OP a území
CHKO – správy NP a správy CHKO

 na ostatním území MŽP prostřednictvím jím zřízené
organizační složky státu = AOPK ČR (pověřena ve zřizovací
listině AOPK ČR) výkon prostřednictvím regionálních pracovišť

 výplatu přiznaných náhrad provádějí AOPK ČR a správy NP 
na základě finančních prostředků přidělených z rozpočtu MŽP



Přehled žádostí

rok 2012 ještě není komplet proplacen a změní se i roky předchozí
neustálý nárůst počtu podávaných žádostí (22 > 200)
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Přehled žádostí

vyplaceno za roky 2004-2012, mil. Kč

PUPFL; 110,67; 68%

ZPF; 20,67; 13%

rybník; 30,70; 19%



Přehled vyplacených žádostí dle typu 
omezení

PUPFLv letech 2004-2010; mil. Kč
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Rok 2012 – přehled žádostí

rok 2012
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Rok 2012 – vyplaceno PUPFL

prodloužení obmýtí, 4,03%

dočasné omezení těžeb, 0,42%

výstavky, 6,78%

nákladově náročnější opatření, 

2,86%

samovolný vývoj, 52,54%
omezení výše těžeb při tvorbě LHP, 

33,37%



Děkuji za pozornost

Lenka Tomášková
lenka.tomaskova@nature.cz




