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334
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 15. cÏervna 2006,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva dopravy a spojuÊ cÏ. 243/2001 Sb., o registraci vozidel,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Ministerstvo dopravy stanovõÂ podle § 91 odst. 1
zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu vozidel
na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 168/
/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu
vozidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/1999 Sb., ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ
§ 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4 a § 79 odst. 5
zaÂkona:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve
zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 496/2001 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 368/2002
Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 98/2003 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 401/2003 Sb.,
vyhlaÂsÏky cÏ. 291/2004 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 244/2005 Sb., se
meÏnõÂ takto:
1. V § 3 odst. 2 põÂsm. b) se slova ¹kde je vozidlo
registrovaÂno.ª nahrazujõÂ slovy ¹v jehozÏ spraÂvnõÂm obvodu maÂ provozovatel vozidla sveÂ mõÂsto trvaleÂho nebo
povoleneÂho pobytu nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se od
adresy mõÂsta trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu, nebo
sõÂdlo.ª.
2. V § 4 odst. 3 se slova ¹kde je vozidlo registrovaÂno,ª nahrazujõÂ slovy ¹v jehozÏ spraÂvnõÂm obvodu maÂ
provozovatel vozidla sveÂ mõÂsto trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se od adresy
mõÂsta trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu, nebo sõÂdlo,ª.
3. V § 12 odst. 1 se slova ¹kde je vozidlo registrovaÂno.ª nahrazujõÂ slovy ¹v jehozÏ spraÂvnõÂm obvodu
maÂ provozovatel vozidla sveÂ mõÂsto trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se od
adresy mõÂsta trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu, nebo
sõÂdlo.ª.
4. V § 15 põÂsm. a) v bodu 3 se slova ¹ ± (registracÏnõÂ znacÏka diplomatickaÂ nebo cizineckaÂ)ª nahrazujõÂ
slovy ¹(daÂle jen ¹registracÏnõÂ znacÏka diplomatickaÂ nebo
cizineckaÂª)ª.
5. V § 15 põÂsm. a) v bodu 4 se slova ¹ ± (registracÏnõÂ znacÏka pro vyÂvoz)ª nahrazujõÂ slovy ¹(daÂle jen
¹registracÏnõÂ znacÏka pro vyÂvozª)ª.
6. V § 15 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) zvlaÂsÏtnõÂ
1. pro jednoraÂzoveÂ pouzÏitõÂ s omezenou platnostõÂ,
2. trvale manipulacÏnõÂ,

3. pro zkusÏebnõÂ uÂcÏely,
4. pro historickaÂ vozidla, kteryÂm byl vydaÂn pruÊkaz historickeÂho vozidla (daÂle jen ¹registracÏnõÂ
znacÏka pro historickaÂ vozidlaª),
5. pro sportovnõÂ vozidla, kteryÂm byl vydaÂn pruÊkaz sportovnõÂho vozidla (daÂle jen ¹registracÏnõÂ
znacÏka pro sportovnõÂ vozidlaª).ª.
7. V § 16 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) RegistracÏnõÂ znacÏka diplomatickaÂ nebo cizineckaÂ je slozÏena z velkyÂch põÂsmen latinskeÂ abecedy
¹CDª, ¹XXª, ¹XSª nebo ¹HCª a u automobiluÊ z peÏti,
u motocykluÊ ze cÏtyrÏ a u mopeduÊ se sÏlapadly ze trÏõÂ
arabskyÂch cÏõÂslic.ª.
8. V § 16 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) RegistracÏnõÂ znacÏka pro historickaÂ vozidla zacÏõÂnaÂ vzÏdy dvoumõÂstnyÂm cÏõÂselnyÂm znakem arabskyÂch
cÏõÂslic registracÏnõÂho mõÂsta, ktereÂ zajisÏt'uje registraci historickyÂch vozidel na spraÂvnõÂm uÂzemõÂ kraje, a velkyÂm
põÂsmenem ¹Vª, za nõÂmzÏ se u historickyÂch automobiluÊ
umõÂst'ujõÂ cÏtyrÏi, u historickyÂch motocykluÊ trÏi a u historickyÂch mopeduÊ se sÏlapadly dveÏ arabskeÂ cÏõÂslice.ª.
9. V § 16 se za odstavec 8 doplnÏuje odstavec 9,
kteryÂ znõÂ:
¹(9) RegistracÏnõÂ znacÏka pro sportovnõÂ vozidla zacÏõÂnaÂ vzÏdy dvoumõÂstnyÂm cÏõÂselnyÂm znakem arabskyÂch
cÏõÂslic registracÏnõÂho mõÂsta, ktereÂ zajisÏt'uje registraci sportovnõÂch vozidel na spraÂvnõÂm uÂzemõÂ kraje, a velkyÂm
põÂsmenem ¹Rª, za nõÂmzÏ se u sportovnõÂch automobiluÊ
umõÂst'ujõÂ cÏtyrÏi a u sportovnõÂch motocykluÊ trÏi arabskeÂ
cÏõÂslice.ª.
10. V § 19 se za odstavec 4 doplnÏuje odstavec 5,
kteryÂ znõÂ:
¹(5) Na tabulkaÂch s registracÏnõÂ znacÏkou pro historickaÂ vozidla a registracÏnõÂ znacÏkou pro sportovnõÂ
vozidla se prÏideÏlujõÂ cÏõÂselneÂ koÂdy pro
a) kraj HlavnõÂ meÏsto Praha ± cÏõÂslice 01,
b) kraj JihomoravskyÂ ± cÏõÂslice 02,
c) kraj JihocÏeskyÂ ± cÏõÂslice 03,
d) kraj PardubickyÂ ± cÏõÂslice 04,
e) kraj KraÂloveÂhradeckyÂ ± cÏõÂslice 05,
f) kraj VysocÏina ± cÏõÂslice 06,
g) kraj KarlovarskyÂ ± cÏõÂslice 07,
h) kraj LibereckyÂ ± cÏõÂslice 08,
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i)
j)
k)
l)
m)
n)

kraj
kraj
kraj
kraj
kraj
kraj

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 334 / 2006

OlomouckyÂ ± cÏõÂslice 09,
PlzenÏskyÂ ± cÏõÂslice 10,
StrÏedocÏeskyÂ ± cÏõÂslice 11,
MoravskoslezskyÂ ± cÏõÂslice 12,
UÂsteckyÂ ± cÏõÂslice 13,
ZlõÂnskyÂ ± cÏõÂslice 14.ª.

11. V § 20 odst. 2 se slova ¹registracÏnõÂmu mõÂstu
noveÂho sõÂdla nebo bydlisÏteÏ.ª nahrazujõÂ slovy ¹registracÏnõÂmu mõÂstu, v jehozÏ spraÂvnõÂm obvodu maÂ sveÂ noveÂ
mõÂsto trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu nebo mõÂsto
podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se od adresy mõÂsta trvaleÂho nebo jineÂho pobytu, nebo sõÂdlo.ª.
12. V § 20 odst. 3 se slova ¹kde maÂ pobyt nebo
sõÂdlo.ª nahrazujõÂ slovy ¹v jehozÏ spraÂvnõÂm obvodu maÂ
sveÂ mõÂsto trvaleÂho nebo povoleneÂho pobytu nebo
mõÂsto podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se od adresy mõÂsta trvaleÂho
nebo povoleneÂho pobytu, nebo sõÂdlo.ª.
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modryÂ pruh se znakem EvropskeÂ unie s vyznacÏenõÂm rozlisÏovacõÂ znacÏky CÏeskeÂ republiky; je-li tabulka registracÏnõÂ znacÏky usporÏaÂdaÂna ve dvou rÏaÂdcõÂch, umõÂst'uje se modryÂ pruh se znakem EvropskeÂ
unie s vyznacÏenõÂm rozlisÏovacõÂ znacÏky CÏeskeÂ republiky vlevo prÏed znaky v prvnõÂm rÏaÂdku,ª.
16. V § 24 odst. 2 se na konci põÂsmene h) tecÏka
nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno i), ktereÂ znõÂ:
¹i) pro tabulku registracÏnõÂ znacÏky pro sportovnõÂ vozidla ± bõÂlyÂ podklad a zeleneÂ znaky, v leveÂ cÏaÂsti je
modryÂ pruh se znakem EvropskeÂ unie s vyznacÏenõÂm rozlisÏovacõÂ znacÏky CÏeskeÂ republiky; je-li tabulka registracÏnõÂ znacÏky usporÏaÂdaÂna ve dvou rÏaÂdcõÂch, umõÂst'uje se modryÂ pruh se znakem EvropskeÂ
unie s vyznacÏenõÂm rozlisÏovacõÂ znacÏky CÏeskeÂ republiky vlevo prÏed znaky v prvnõÂm rÏaÂdku.ª.

13. V § 24 odst. 1 põÂsm. f) se za slova ¹moped se
sÏlapadlyª vklaÂdajõÂ slova ¹a pro tabulku registracÏnõÂ
znacÏky pro sportovnõÂ vozidlo, jednaÂ-li se o tabulku
umõÂsteÏnou na sportovnõÂm motocykluª.

17. V § 24 se na konci odstavce 3 doplnÏuje veÏta
¹Tabulka registracÏnõÂ znacÏky pro sportovnõÂ vozidla,
o rozmeÏru 330 x 85 mm, kteraÂ je umõÂsteÏna na prÏednõÂ
cÏaÂsti sportovnõÂho automobilu, nebo o rozmeÏru
80 x 110 mm, kteraÂ je umõÂsteÏna na sportovnõÂm motocyklu, muÊzÏe byÂt vyrobena na samolepicõÂ foÂlii.ª.

14. V § 24 odst. 1 se na konci põÂsmene j) tecÏka
nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno k), ktereÂ znõÂ:

18. V § 24 odst. 6 se za slova ¹lehkyÂch kovuÊª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo samolepicõÂ foÂlieª.

¹k) 330 x 85 mm pro tabulku registracÏnõÂ znacÏky pro
sportovnõÂ vozidlo, jednaÂ-li se o prÏednõÂ tabulku
umõÂsteÏnou na prÏednõÂ cÏaÂsti sportovnõÂho automobilu.ª.

19. V § 24 odst. 7 põÂsm. b) se za slova ¹tabulky registracÏnõÂ znacÏky)ª vklaÂdajõÂ slova ¹anebo 330 x 85 mm
(na tabulce registracÏnõÂ znacÏky pro sportovnõÂ vozidla)ª.

15. V § 24 odst. 2 põÂsmeno e) znõÂ:
¹e) pro tabulku registracÏnõÂ znacÏky pro historickaÂ vozidla ± bõÂlyÂ podklad a zeleneÂ znaky, v leveÂ cÏaÂsti je

¹d) pro mopedy se sÏlapadly a pro tabulku registracÏnõÂ
znacÏky pro sportovnõÂ vozidlo, jednaÂ-li se o tabulku
umõÂsteÏnou na sportovnõÂm motocyklu.ª.

20. V § 24 odst. 9 põÂsmeno d) znõÂ:
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21. PrÏõÂloha cÏ. 1 znõÂ:
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¹PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 243/2001 Sb.
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22. PrÏõÂloha cÏ. 4 znõÂ:
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¹PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 243/2001 Sb.
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23. PrÏõÂloha cÏ. 13 znõÂ:
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¹PrÏõÂloha cÏ. 13 k vyhlaÂsÏce cÏ. 243/2001 Sb.
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CÏl. II

vozidla vyrobeneÂ a vydaneÂ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti teÂto
vyhlaÂsÏky zuÊstaÂvajõÂ nadaÂle v platnosti.

PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) Tiskopisy vyrobeneÂ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti
teÂto vyhlaÂsÏky lze pouzÏõÂvat nejpozdeÏji do 30. cÏervna
2007.
(2) Tabulky s registracÏnõÂ znacÏkou pro historickaÂ

CÏl. III
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2006.

Ministr:
Ï
Ing. SimonovskyÂ v. r.
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335
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 16. cÏervna 2006,
kterou se stanovõÂ podmõÂnky a zpuÊsob poskytovaÂnõÂ financÏnõÂ naÂhrady
za uÂjmu vzniklou omezenõÂm lesnõÂho hospodarÏenõÂ, vzor a naÂlezÏitosti uplatneÏnõÂ naÂroku
Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a Ministerstvo
zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 58 odst. 6 zaÂkona cÏ. 114/
/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 218/2004 Sb., (daÂle jen ¹zaÂkonª):

9. mimorÏaÂdneÂho nebo naÂkladoveÏ naÂrocÏneÏjsÏõÂho
opatrÏenõÂ, nebo
10. omezenõÂ vyÂsÏe povolenyÂch teÏzÏeb prÏi tvorbeÏ lesnõÂho hospodaÂrÏskeÂho plaÂnu.

§1
PrÏedmeÏt uÂpravy

§2
VymezenõÂ pojmuÊ

Tato vyhlaÂsÏka stanovõÂ
a) podmõÂnky poskytovaÂnõÂ financÏnõÂ naÂhrady za uÂjmu
vzniklou omezenõÂm lesnõÂho hospodarÏenõÂ ve
smyslu § 58 odst. 2 zaÂkona (daÂle jen ¹naÂhradaª),
vzor uplatneÏnõÂ naÂroku, naÂlezÏitosti uplatneÏnõÂ naÂroku a
b) zpuÊsob urcÏenõÂ vyÂsÏe naÂhrady v prÏõÂpadech, kdy nenõÂ
stanoven zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem1) za omezenõÂ lesnõÂho hospodarÏenõÂ, ktereÂ vzniklo v duÊsledku
1. ponechaÂnõÂ lesa nebo jeho cÏaÂsti samovolneÂmu
vyÂvoji,
2. zmeÏny skladby drÏevin lesnõÂho porostu,
3. prodlouzÏenõÂ obmyÂtõÂ stanoveneÂho v lesnõÂm hospodaÂrÏskeÂm plaÂnu nebo lesnõÂ hospodaÂrÏskeÂ
osnoveÏ prÏevzateÂ protokolem o prÏevzetõÂ,
4. udrzÏenõÂ nebo zavedenõÂ tvaru lesa nõÂzkeÂho,
5. snõÂzÏenõÂ zakmeneÏnõÂ lesnõÂho porostu,
6. docÏasneÂho omezenõÂ myÂtnõÂch teÏzÏeb na dobu do
konce platnosti lesnõÂho hospodaÂrÏskeÂho plaÂnu
nebo lesnõÂ hospodaÂrÏskeÂ osnovy prÏevzateÂ protokolem o prÏevzetõÂ, trvaÂ-li omezenõÂ deÂle nezÏ
jeden rok, v prÏõÂpadeÏ, zÏe vlastnõÂk nebo naÂjemce
nemuÊzÏe v raÂmci povoleneÂ maximaÂlnõÂ celkoveÂ
vyÂsÏe teÏzÏeb prÏesunout myÂtnõÂ teÏzÏbu ve srovnatelnyÂch sortimentech suroveÂho drÏõÂvõÂ do jinyÂch
porostuÊ,
7. ponechaÂnõÂ jednotlivyÂch stromuÊ do jejich fyzickeÂho rozpadu v prÏõÂpadeÏ, zÏe ponechaneÂ stromy
tvorÏõÂ cÏaÂst porostnõÂ skupiny o zakmeneÏnõÂ maximaÂlneÏ 0,2,
8. ponechaÂnõÂ lezÏõÂcõÂho drÏõÂvõÂ po teÏzÏbeÏ v porostu,

Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ lesem nebo
jeho cÏaÂstõÂ ponechanyÂm samovolneÂmu vyÂvoji lesnõÂ porosty, ve kteryÂch se z duÊvoduÊ ochrany prÏõÂrody neprovaÂdõÂ teÏzÏba, s vyÂjimkou teÏzÏby provedeneÂ vyÂhradneÏ za
uÂcÏelem splneÏnõÂ povinnostõÂ ulozÏenyÂch na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ vydaneÂho podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2), a soustrÏed'ovaÂnõÂ drÏeva a tyto cÏinnosti v nich nejsou orgaÂnem ochrany prÏõÂrody povolovaÂny.
§3
NaÂlezÏitosti uplatneÏnõÂ naÂroku
a vzor uplatneÏnõÂ naÂroku
(1) ZÏaÂdost o naÂhradu kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ
zÏaÂdosti obsahuje
a) naÂzev a sõÂdlo peneÏzÏnõÂho uÂstavu, bankovnõÂ spojenõÂ,
tj. cÏõÂslo uÂcÏtu, identifikacÏnõÂ koÂd tohoto peneÏzÏnõÂho
uÂstavu a specifickyÂ symbol, maÂ-li byÂt naÂhrada poskytnuta zÏadateli na uÂcÏet,
b) pozÏadovanou vyÂsÏi naÂhrady vypocÏtenou postupem
podle teÂto vyhlaÂsÏky,
c) oduÊvodneÏnõÂ naÂroku odkazem na ustanovenõÂ zaÂkona, prÏõÂpadneÏ provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu
nebo na konkreÂtnõÂ pravomocneÂ rozhodnutõÂ, zaÂvazneÂ stanovisko nebo souhlas vydanyÂ na zaÂkladeÏ
zaÂkona nebo jeho provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
z neÏhozÏ vyplyÂvaÂ omezenõÂ,
d) vyÂmeÏru (plochu), pro nizÏ se naÂhrada uplatnÏuje, a to
v metrech cÏtverecÏnõÂch nebo v hektarech s prÏesnostõÂ
na cÏtyrÏi desetinnaÂ mõÂsta; nesouhlasõÂ-li plocha evidovanaÂ v katastru nemovitostõÂ s plochou podle
lesnõÂho hospodaÂrÏskeÂho plaÂnu nebo lesnõÂ hospodaÂrÏskeÂ osnovy, bere se za rozhodnou pro uÂcÏely
teÂto vyhlaÂsÏky plocha v lesnõÂm hospodaÂrÏskeÂm

1

) NaprÏõÂklad vyhlaÂsÏka cÏ. 55/1999 Sb., o zpuÊsobu vyÂpocÏtu vyÂsÏe uÂjmy nebo sÏkody zpuÊsobeneÂ na lesõÂch.

2

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 266/1994 Sb., o draÂhaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 458/2000 Sb., o podmõÂnkaÂch podnikaÂnõÂ
a o vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy v energetickyÂch odveÏtvõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (energetickyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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plaÂnu nebo v lesnõÂ hospodaÂrÏskeÂ osnoveÏ, s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy je plocha stanovena meÏrÏenõÂm
provedenyÂm zÏadatelem.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

(2) K zÏaÂdosti se prÏipojõÂ
vyÂpis z katastru nemovitostõÂ ne starsÏõÂ nezÏ trÏi meÏsõÂce nebo naÂjemnõÂ smlouva k pozemku,
parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku,
prohlaÂsÏenõÂ, zÏe zÏadatel vlastnil nebo meÏl pronajatyÂ
pozemek po dobu, za kterou na neÏj uplatnÏuje naÂhradu uÂjmy,
kopie katastraÂlnõÂ mapy s vyznacÏenõÂm pozemku
nebo jeho cÏaÂsti, na ktereÂ je naÂhrada uplatnÏovaÂna;
je-li pozemek evidovaÂn zjednodusÏenyÂm zpuÊsobem3) kopie katastraÂlnõÂ mapy doplneÏnaÂ orientacÏnõÂm zaÂkresem parcel z drÏõÂveÏjsÏõÂ pozemkoveÂ evidence,
druh pozemku4),
doklad o tom, zÏe byl poskytnut financÏnõÂ prÏõÂspeÏvek
za omezenõÂ z duÊvoduÊ ochrany prÏõÂrody podle § 69
zaÂkona nebo naÂhrada podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu5) vcÏetneÏ dokladu o jeho vyÂsÏi, prÏõÂpadneÏ
prohlaÂsÏenõÂ o tom, zÏe poskytnut nebyl,
doklad o financÏnõÂ cÏaÂstce poskytnuteÂ na pozemek
z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ formou dotace, prÏõÂspeÏvku
nebo kompenzace na uÂcÏel odpovõÂdajõÂcõÂ omezenõÂ,
na ktereÂ zÏadatel uplatnÏuje naÂhradu, v kalendaÂrÏnõÂm
roce, za kteryÂ je naÂhrada pozÏadovaÂna, vlastnõÂku
nebo naÂjemci pozemku, prÏõÂpadneÏ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe
takovaÂ cÏaÂstka nebyla poskytnuta; majõÂ-li tyto
cÏaÂstky vyplaceneÂ v prÏedchaÂzejõÂcõÂch letech z verÏejnyÂch rozpocÏtuÊ vztah ke kalendaÂrÏnõÂmu roku, za
kteryÂ je naÂhrada pozÏadovaÂna, zÏadatel prÏedlozÏõÂ
teÂzÏ doklady o teÏchto financÏnõÂch cÏaÂstkaÂch,
pravomocneÂ rozhodnutõÂ, zaÂvazneÂ stanovisko nebo
souhlas vydanyÂ na zaÂkladeÏ zaÂkona nebo jeho provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, z neÏhozÏ vyplyÂvaÂ
omezenõÂ,
pravomocneÂ rozhodnutõÂ, z neÏhozÏ vyplyÂvaÂ zmõÂrneÏnõÂ omezenõÂ, na jehozÏ zaÂkladeÏ uÂjma vznikla nebo
trvala6), prÏõÂpadneÏ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe takoveÂ rozhodnutõÂ nebylo vydaÂno,
prohlaÂsÏenõÂ, zÏe omezenõÂ, na ktereÂ zÏadatel uplatnÏuje
naÂhradu, nevzniklo soubeÏzÏneÏ v plneÂ mõÂrÏe nebo
cÏaÂstecÏneÏ na zaÂkladeÏ jineÂho praÂvnõÂho titulu nezÏ z titulu omezenõÂ lesnõÂho hospodarÏenõÂ ve smyslu § 58
odst. 2 zaÂkona, jestlizÏe soubeÏzÏneÏ nevzniklo,
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k) prohlaÂsÏenõÂ, zÏe zÏadatel nemohl prÏesunout teÏzÏbu ve
srovnatelnyÂch sortimentech do naÂhradnõÂch porostuÊ, pokud nemohl, uplatnÏuje-li zÏadatel naÂhradu
za omezenõÂ uvedeneÂ v § 1 põÂsm. b) bodu 6,
l) postup vyÂpocÏtu vyÂsÏe naÂhrady podle teÂto vyhlaÂsÏky
vcÏetneÏ vstupnõÂch uÂdajuÊ pouzÏityÂch pro vyÂpocÏet,
m) cÏaÂstka odpovõÂdajõÂcõÂ snõÂzÏenõÂ v obvykleÂm objemu
produkce z jineÂho omezenõÂ lesnõÂho hospodarÏenõÂ,
nezÏ je omezenõÂ podle § 58 odst. 2 zaÂkona, nebo
sÏkodnyÂch udaÂlostõÂ, prÏõÂpadneÏ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe nedosÏlo k tomuto snõÂzÏenõÂ,
n) smlouva, z nõÂzÏ vyplyÂvaÂ smluvnõÂ omezenõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ omezenõÂ, na ktereÂ zÏadatel uplatnÏuje naÂhradu, byla-li sjednaÂna, prÏõÂpadneÏ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe
smluvnõÂ omezenõÂ nevzniklo,
o) uÂdaje z lesnõÂho hospodaÂrÏskeÂho plaÂnu, a to uÂdaje
o stavu lesa a naÂvrh hospodaÂrÏskyÂch opatrÏenõÂ, nebo
lesnõÂ hospodaÂrÏskeÂ osnovy, a to podrobneÂ uÂdaje
pro porosty, porostnõÂ skupiny cÏi etaÂzÏe a drÏeviny,
pro lesnõÂ pozemek a lesnõÂ porost, jehozÏ uzÏõÂvaÂnõÂ
bylo omezeno,
p) kopie lesnickeÂ obrysoveÂ mapy, na nõÂzÏ je vyznacÏen
pozemek nebo jeho cÏaÂst, jehozÏ uzÏõÂvaÂnõÂ bylo omezeno.
Vzor prohlaÂsÏenõÂ je uveden v prÏõÂloze cÏ. 1 k teÂto vyhlaÂsÏce.
(3) JednaÂ-li se o jinaÂ omezenõÂ lesnõÂho hospodarÏenõÂ
ve smyslu § 58 odst. 2 zaÂkona nezÏ uvedenaÂ v § 1, k zÏaÂdosti se kromeÏ uÂdajuÊ uvedenyÂch v odstavci 2 prÏipojõÂ
dokument, jehozÏ naÂlezÏitostõÂ je
a) popis konkreÂtnõÂch dopaduÊ omezenõÂ na hospodarÏenõÂ,
b) postup vyÂpocÏtu vyÂsÏe naÂhrady,
c) vstupnõÂ uÂdaje pouzÏiteÂ pro vyÂpocÏet; pokud existujõÂ
vstupnõÂ uÂdaje v listinneÂ podobeÏ, jsou soucÏaÂstõÂ dokumentu,
d) pozÏadovanaÂ vyÂsÏe naÂhrady vypocÏtenaÂ na zaÂkladeÏ
uÂdajuÊ uvedenyÂch v põÂsmenech a) azÏ c).
(4) Vzor uplatneÏnõÂ naÂroku je uveden v prÏõÂloze cÏ. 2
k teÂto vyhlaÂsÏce.
§4
ZpuÊsob urcÏenõÂ vyÂsÏe naÂhrady
(1) ZpuÊsob urcÏenõÂ vyÂsÏe naÂhrady v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 1 je uveden v prÏõÂloze cÏ. 3 k teÂto vyhlaÂsÏce.

) § 29 odst. 3 zaÂkona cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 89/1996
Sb.
4
) 2 odst. 3 zaÂkona cÏ. 344/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 89/1996 Sb. a zaÂkona cÏ. 120/2000 Sb.
3

5

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 289/1995 Sb., zaÂkon cÏ. 115/2000 Sb., o poskytovaÂnõÂ naÂhrad sÏkod zpuÊsobenyÂch vybranyÂmi zvlaÂsÏteÏ
chraÂneÏnyÂmi zÏivocÏichy, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6
) NaprÏõÂklad § 43 zaÂkona cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 218/2004 Sb.
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(2) Od naÂhrady vypocÏteneÂ podle odstavce 1 a naÂhrady vypocÏteneÂ v dokumentu uvedeneÂm v § 3 odst. 3
se odecÏte cÏaÂstka odpovõÂdajõÂcõÂ snõÂzÏenõÂ obvykleÂho objemu produkce z prÏõÂpadneÂho jineÂho omezenõÂ lesnõÂho
hospodarÏenõÂ, nezÏ je omezenõÂ podle § 58 odst. 2 zaÂkona,
nebo ze sÏkodnyÂch udaÂlostõÂ, a cÏaÂstka poskytnutaÂ vlastnõÂku nebo naÂjemci pozemku z verÏejnyÂch rozpocÏtuÊ for-
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mou dotace, prÏõÂspeÏvku nebo kompenzace na uÂcÏel odpovõÂdajõÂcõÂ omezenõÂ, na ktereÂ zÏadatel uplatnÏuje naÂhradu.
§5
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ:
RNDr. Ambrozek v. r.
Ministr zemeÏdeÏlstvõÂ:
Ing. MlaÂdek, CSc. v. r.
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ýíslo úþtu**

Fax**

Požadovaná výše náhrady vypoþtená postupem podle vyhlášky

Telefon**

E-mail**

Kód banky**

Ulice

ý. domu

Specifický symbol**

Jméno a pĜíjmení oprávnČného zástupce

Titul**

Dodatek**

Celkový poþet listĤ žádosti*

Datum pĜijetí žádosti*

Registraþní þíslo žádosti*

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 335 / 2006

Název a sídlo penČžního ústavu**

PSý

Adresa trvalého bydlištČ fyzické osoby nebo sídla právnické osoby
Okres
Obec

Identifikaþní þíslo (u právnické osoby)

Právnická osoba
Obchodní firma nebo název

Právní forma

Datum narození

ýíslo obþanského prĤkazu (u fyzické osoby), popĜ.
jiného obdobného prĤkazu (s jeho specifikací)

Identifikaþní þíslo, bylo-li pĜidČleno

Jméno

PĜíjmení

Fyzická osoba

Žádost o náhradu újmy
za omezení lesního hospodaĜení

VZOR UPLATNċNÍ NÁROKU

PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 335/2006 Sb.
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ýestné prohlášení o finanþní þástce poskytnuté z veĜejných prostĜedkĤ v kalendáĜním roce, za který je náhrada požadována,
vlastníku nebo nájemci pozemku na úþel odpovídající omezení; má-li podklad finanþní þástky vyplacené v pĜedcházejících letech z
veĜejných rozpoþtĤ vztah ke kalendáĜnímu roku, za který je náhrada požadována, též þestné prohlášení o tČchto finanþních þástkách
(pĜi nedostatku místa pokraþujte v pĜíloze)

Druh pozemku

VýmČra (plocha), pro niž se náhrada uplatĖuje, v metrech þtvereþních nebo v hektarech s pĜesností na þtyĜi desetinná místa

OdĤvodnČní nároku odkazem na ustanovení zákona, pĜípadnČ provádČcích právních pĜedpisĤ nebo na rozhodnutí, závazné
stanovisko nebo souhlas vydaný na základČ zákona nebo jeho provádČcích právních pĜedpisĤ
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poskytnutá
þástka v Kþ

výmČra pozemku, na
který byla þástka
poskytnuta

Dne

** nepovinný údaj

* žadatel nevyplĖuje

Žádost vyplĖte psacím strojem, nebo þitelnČ hĤlkovým písmem.

V

Podpis

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé a úplné. Jsem si vČdom(a)
právních následkĤ pĜípadného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajĤ.

Prohlášení

dotaþní titul, pĜíspČvek, kompenzace

úþel, na který byla
þástka poskytnuta
(specifikace
opatĜení)

Razítko žadatele
(u práv.osoby vždy)

rok poskytnutí
þástky
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