
Tabulka č. 1 

 

Částky vyplacené v letech 2004 – 2010 jako náhrady újmy dle § 58 zákona o ochraně přírody 

a krajiny. 

 

 

 Žádáno (mil. Kč)  Vyplaceno (mil. Kč) 

Rok  ZPF
1
  Rybníky  PUPFL

2
  Celkem  ZPF  Rybníky  PUPFL  Celkem 

2004  1,7  4,6  120,7  127,0  1,67  0,8  9,07  11,6 

2005  4,7  7,1  216,8  228,6  3,80  1,3  2,99  8,0 

2006  4,1  5,3  28,0  37,4  0,36  5,1  11,00  16,4 

2007  0,8  2,5  36,8  40,1  0,38  2,4  17,90  20,7 

2008  1,0  5,4  69,4  75,8  0,5  5,3  34,0  39,8 

2009  2,3  1,7  104,1  108,1  0,85  0,4  44,0  45,2** 

2010*  106,6  6,5  81,8  194,9  0,5  0,0  1,9  2,4** 

Celkem  121,2  33,1  657,6  811,9  8,1  15,2  120,9  144,2 

 

 

* Rok 2010 zahrnuje data bez NP a CHKO Šumava. 

1
 Zemědělský půdní fond. 

2
 Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

 

 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Referát právní podpory státní správy. 

  



Tabulka č. 2 

 

Vývoj úspěšnosti žádostí (poměr částek žádaných a vyplacených) v letech 2004 a 1010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, prezentace „Finanční náhrada za ztížení 

lesního nebo zemědělského hospodaření“, Kokořínský důl, 29. května 2012. 
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Tabulka č. 3 

 

Poměr vyplacených částek za náhradu újmy v lesích (tzv. PUPFL – pozemky určené k plnění 

funkcí lesa), na pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF) a na rybnících v letech 2004 

– 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, prezentace „Finanční náhrada za ztížení 

lesního nebo zemědělského hospodaření“, Kokořínský důl, 29. května 2012. 

 

  

vyplaceno v letech 2004-2010, mil. Kč

PUPFL; 72,64; 69%

ZPF; 11,98; 11%

rybník; 21,56; 20%



Tabulka č. 4 

 

Jednotlivé důvody dle zákona o ochraně přírody a krajiny pro uplatnění institutu náhrady 

újmy dle § 58 v lesích (PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa) v letech 2004 – 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, prezentace „Finanční náhrada za ztížení 

lesního nebo zemědělského hospodaření“, Kokořínský důl, 29. května 2012. 
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Tabulka č. 5 

 

Jednotlivé důvody dle zákona o ochraně přírody a krajiny pro uplatnění institutu náhrady 

újmy dle § 58 na pozemcích zemědělského půdního fondu v letech 2004 – 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, prezentace „Finanční náhrada za ztížení 

lesního nebo zemědělského hospodaření“, Kokořínský důl, 29. května 2012. 
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Tabulka č. 6 

 

Vývoj částky náhrady za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy vyplacené dle 

zákona 115 od roku 2000 do roku 2010. 

 

rok vydra kormorán bobr los vlk medvěd rys 

Celkem 

(mil. Kč) 

2000 0 0 0 0 0 0,193 0,005 0,198 

2001 2,35 1,71 0,009 0 0 0,044 0,005 4,122 

2002 3,15 3,13 0 0,016 0,009  0 0,006 6,311 

2003 4,6 8,66 0 0,002 0,048 0,005 0,093 13,414 

2004 7,05 23,46 2,429 0,063 0,203  0 0,049 33,255 

2005 7,93 21,33 4,187 0,064 0,045  0 0,047 33,599 

2006 5,81 23,63 6,865 0,006 0,015  0 0,012 36,335 

2007 6,42 26,49 5,104 0,052 0,035  0 0,068 38,162 

2008 8,35 35,96 6,672 0,054 0,063  0 0,023 51,123 

2009 7,53 38,31 4,522 0,038 0,011 0 0,077 50,488 

2010 9,65 40,98 7,876 0,009 0,056 0 0,011 58,582 

celkem 62,84 223,66 37,664 0,304 0,485 0,242 0,396 325,589 

 

 

Zdroj. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení druhové ochrany. 

 

  



Tabulka č. 7 

 

Mapa ptačích oblastí v České republice. 

 

 

 

Zdroj: Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000, http://www.nature.cz/natura2000-

design3/hp.php.  

 

  

http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php


Tabulka č. 8 

 

Zastoupení geologických lokalit mezi zvláště chráněnými územími (údaje z roku 2010). 

 

Kategorie ZCHÚ NPR NPP PR PP Celkem 

Počet vyhlášených 112 106 784 1194 2196 

Geologický jev hlavním předmětem ochrany 3 41 16 248 308 

Geologicky významná lokalita, geologie není hlavním 

předmětem ochrany 

28 13 104 139 284 

 

 

Zdroj. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

 

 

  



Tabulka č. 9 

 

Přehled poplatků a daní v ČR souvisejících s ochranou životního prostředí (k 31.3.2012) v 

oblastech management přírodních zdrojů a půdního managementu. 

 

 

Zdroj: CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

 

  



Oblast ŽP

Název nástroje
poplatek za oprávn ění provád ět ložiskový 

průzkum
roční úhrada z dobývacího prostoru

úhrada z vydobytých  nerost ů na výhradních 
ložiskách nebo vyhrazených nerost ů po jejich úprav ě 

a zušlecht ění

Rok zavedení 1992 1991 1991

Předmět 
zpoplatn ění

plocha stanoveného průzkumného území
každý i započatý hektar plochy dobývacího 

prostoru ve vymezení na povrchu
vydobyté nerosty

povolené kácení 
dřevin z důvodu 

výstavby

protiprávní kácení dřevin z 
důvodu výstavby

Sazba za 
jednotku

v prvním roce 2 000 Kč za každý i započatý rok a 
každý i započatý km2 stanoveného průzkumného 

území; každý další rok se poplatek zvyšuje o 1 000 
Kč za každý km2.

100 - 1 500 Kč/ha, s přihlédnutím ke stupni 
ochrany životního prostředí dotčeného území, 
charakteru činnosti prováděné v dobývacím 
prostoru a jejímu dopadu na životní prostředí

 nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých nerostů není možno vybírat není možno vybírat

Poplatník
právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění k 

hornické činnosti - zadavatel

právnické a fyzické osoby, které v rámci 
podnikatelské činnosti vykonávají vyhledávání, 

průzkum nebo dobývání výhradních ložisek 
nebo jinou hornickou činnost

právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské 
činnosti vykonávají vyhledávání, průzkum nebo dobývání 

výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost

Frekvence plateb ročně ročně ročně

Výjimky nejsou stanoveny nejsou stanoveny

ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Českým 
báňským úřadem a v součinnosti s dotčenými orgány 
státní správy a se souhlasem obcí, jejichž území jsou 

dotčena, může v odůvodněných případech, zejména na 
podporu hornické činnosti a v zájmu využívání 

nerostného bohatství, na žádost organizace snížit úhradu 
z vydobytých nerostů, popřípadě i povolit osvobození od 

této úhrady.

Příjemce výnosu 
a jeho využití

obec, využití není specifikováno obec - využití nespecifikováno
25 % - státní rozpočet - náprava škod na ŽP 

způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených 
ložisek; 75 % - obec  - využití nespecifikováno

obec, zlepšení ŽP SFŽP ČR

Správce/výb ěrce obec Báňský úřad Báňský úřad obec SFŽP ČR

Další 
charakteristiky

Právní zakotvení
Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 

a o Českém geologickém úřadu
Zákon č. 44/1988 Sb.,  o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon)
Zákon č. 44/1988 Sb.,  o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon)

MANAGEMENT PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

nejsou stanoveny

Dosud nebyl vydán samostatný zákon, který by 
stanovil výši odvodů a podmínky pro jejich 

ukládání, proto poplatek v praxi není možné 
vybírat.

Zákon ČNR č. 114/1992, o ochraně přírody a 
krajiny

odvod za kácení d řevin pro výstavbu

1992

ten, kdo kácí dřeviny z důvodu výstavby

jednorázová platba



Oblast ŽP

Název 
nástroje

odvody za odn ětí půdy ze zem ědělského p ůdního fondu – za trvalé a do časné odn ětí

Rok 
zavedení

1966

Předmět 
zpoplatn ění

půda, k níž  byl vydán  souhlas k odnětí ze zemědělského půdního fondu  pozemky určených k plnění funkcí lesa - dočasně odňaté pozemky určených k plnění funkcí lesa  - trvale odňaté

Sazba za 
jednotku

 rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle klimatického regionu, hlavních 
půdních jednotek, faktorů životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu a posouzení existence důvodů ke snížení základní sazby odvodu

stanoví orgán státní správy lesů podle příslušného 
vzorce, platba za ha

stanoví orgán státní správy lesů podle příslušného 
vzorce, platba za ha

Poplatník ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

Frekvence 
plateb

jednorázová platba ročně jednorázová platba

Výjimky

trvale odnímaná půda pro - stavby zemědělské prvovýroby, výstavbu zemědělských účelových 
komunikací, zřizování rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže a pro uskutečňování investic 
do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační zařízení apod.), výstavbou objektů a 

zařízení potřebných pro čištění odpadních vod, komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň 
při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení, dočasně odnímaná 

půda pro - pěstování vánočních stromků nebo dřevin pěstovaných pro energetické účely

Příjemce 
výnosu a 

jeho využití

85 % státní rozpočet, zbytek obec a SFŽP

Správce/výb
ěrce

orgán státní správy na úseku ZPF/celní úřad

Další 
charakteristi

ky

jestliže výše odvodu placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 50 Kč, odvod se 
neplatí

Právní 
zakotvení

Zákon č. 3334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

 zaplacením poplatku zůstává nedotčena povinnost žadatele nahradit vlastníku lesa vzniklou újmu

orgán státní správy lesů/celní úřad

40 % - obec, zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa, 60 % - SFŽP ČR, ochrana ŽP

PŮDNÍ MANAGEMENT

odnětí pro stavby sloužící hospodaření v lese, výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod, 
výstavbu objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody

žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí

1996

poplatek za odn ětí dle lesního zákona – trvalé a do časné odn ětí



Tabulka č. 10 

 

Výše výplaty újmy dle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny v letech 2006 – 2010 v NP a 

v CHKO Šumava. 

 

ROK ČÁSTKA v Kč 

  

2006 497.174 

2007 13.029.389 

2008 17.218.536 

2009 19.193.241 

2010 22.338.271 

2011 Zatím neukončeno 

 

 

Zdroj: Správa NP Šumava, Oddělení Správa Národního parku Šumava. 

  



Tabulka č. 11 

 

Žádosti o náhradu újmy za rok 2011 (lesnictví, zemědělství) na území NP Šumava a CHKO 

Šumava (žádosti podané na Správu NP a CHKO Šumava k 31. 3. 2012). 

 

Předmět žádosti (titul pro náhradu) Požadovaná částka v 

Kč 

CHÚ 

   

Ztížení lesního hospodaření v I. zóně OP NP Šumava – 

ponechání ležícího dříví v porostech – § 1 odst. 1 písm. b) 

bod 8 vyhlášky č. 335/2006 Sb. 

13.611.694,- NP 

Ztížení lesního hospodaření v I. zóně OP NP Šumava – 

ponechání ležícího dříví v porostech – § 1 odst. 1 písm. b) 

bod 8 vyhlášky č. 335/2006 Sb. 

612.979,- NP 

Ztížení lesního hospodaření v I. zóně OP NP Šumava – jiná 

omezení – § 3 odst. 3 vyhlášky č. 335/2006 Sb. 

2.064.056,- NP 

Ztížení lesního hospodaření v I. zóně OP NP Šumava – 

ponechání lesa nebo části samovolnému vývoji – § 1 odst. 1 

písm. b) bod 1 vyhlášky č. 335/2006 Sb. 

677.425,- NP 

Ztížení lesního hospodaření ve II. zóně OP NP Šumava – 

ponechání ležícího dříví v porostech – § 1 odst. 1 písm. b) 

bod 8 vyhlášky č. 335/2006 Sb. 

110.000,- NP 

Ztížení lesního hospodaření v PR Městišťské rokle – 

ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu a mimořádné 

nebo nákladově náročnější opatření. 

27.195,- 
CHKO 

Ztížení lesního hospodaření na území CHKO, NPR, PR, PP – 

ponechání části lesa samovolnému vývoji, ponechání ležícího 

dříví po těžbě v porostu, mimořádné nebo nákladově 

náročnější opatření, omezení výše povolených těžeb při 

tvorbě LHP. 

* 1.412.004,- 
CHKO 

 

Ztížení lesního hospodaření na území CHKO, NPR, PR, PP –  

ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu, omezení výše 

povolených těžeb při tvorbě LHP. 

* 357.645,- 
CHKO 



Ztížení zemědělského hospodaření v PR Prameniště. 18.570,- 
CHKO 

Ztížení lesního hospodaření v I. zóně CHKO Šumava – 

ponechání lesa nebo části samovolnému vývoji – § 1 písm. b) 

bod 1 vyhlášky č. 335/2006 Sb. 

12.946,- CHKO 

Ztížení lesního hospodaření na území CHKO, NPR, PR, PP –  

ponechání lesa samovolnému vývoji, ponechání ležícího dříví 

po těžbě v porostu, omezení výše povolených těžeb při tvorbě 

LHP. 

* 3.115.816,- 
CHKO 

 

Ztížení lesního hospodaření v NPR Velká Niva – ponechání 

ležícího dříví v porostech – § 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 

335/2006 Sb. 

421.107,- 
CHKO 

Ztížení lesního hospodaření v NPR Velká Niva – jiná 

omezení – § 3 odst. 3 vyhlášky č. 335/2006 Sb. 

591.161,- 
CHKO 

Ztížení lesního hospodaření v NPR Velká Niva – ponechání 

lesa nebo části samovolnému vývoji – § 1 písm. b) bod 1 

vyhlášky č. 335/2006 Sb. 

500.957,- CHKO 

 

CHÚ – typ chráněného území 

NP – Národní park Šumava 

CHKO – Chráněné krajinná oblast Šumava 

* s posouzením předložené újmy všech organizačních složek LČR se čeká na další pokyn 

MŽP 

 

 

Zdroj: Správa NP Šumava, Oddělení Správa Národního parku Šumava. 

 


