
203/2009 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2009

o postupu při zji�ťování a uplatňování náhrady �kody a postupu při určení její
vý�e v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/2008 Sb., (dále jen
�zákon�):

§ 1

Postup při uplatňování náhrady �kody

(1) Právo na náhradu �kody se uplatňuje podáním žádosti po�kozeného o
náhradu �kody způsobené řízeným rozlivem povodně (dále jen �žádost�). Náležitosti
žádosti jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(2) Žádost se podává Ministerstvu zemědělství (dále jen �ministerstvo�) bez
zbytečného odkladu po ukončení řízeného rozlivu povodně, kterým se rozumí
vyprázdnění retenčního prostoru. Datum počátku a ukončení řízeného rozlivu
povodně uveřejní ministerstvo na základě informace vlastníka vodního díla na
svých internetových stránkách.

§ 2

Postup při zji�ťování náhrady �kody

(1) Ministerstvo provede prohlídku území, na kterém vznikla �koda řízeným
rozlivem povodně, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, pokud se s
po�kozeným nedohodne jinak.

(2) Ministerstvo vypracuje nejpozději do 30 dnů ode dne skončení prohlídky
podle odstavce 1 protokol o vzniklé �kodě.

(3) Nelze-li v případě lesních porostů vypracovat protokol o vzniklé �kodě,
vypracuje ministerstvo protokol o rozsahu a době zaplavení lesních porostů. Po
zji�tění �kody podá po�kozený ministerstvu bez zbytečného odkladu oznámení o
�kodě způsobené řízeným rozlivem povodně na lesních porostech. (4) Ministerstvo
provede dal�í prohlídku území, na kterém vznikla řízeným rozlivem povodně �koda
na lesních porostech, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení a nejpozději
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do 30 dnů ode dne skočení prohlídky vypracuje protokol o vzniklé �kodě. (5) Na
základě údajů uvedených v protokolu vypracovaném podle odstavce 2 nebo 4
ministerstvo určí podle zákona a tohoto nařízení vý�i náhrady �kody.

§ 3

Postup při určení vý�e náhrady �kody na polních plodinách

Vý�e náhrady �kody na polních plodinách se určí v závislosti na tržní ceně v
době rozlivu a s přihlédnutím k druhu po�kozené polní plodiny a k roční době, ve
které k řízenému rozlivu do�lo, a to za každý druh plodiny zvlá�ť. Náklady na
likvidaci po�kozených plodin se nahradí v prokázané vý�i.

§ 4

Postup při určení vý�e náhrady �kody na půdě

Vý�e náhrady �kody na půdě se určí ve vý�i nákladů na uvedení půdy do
původního stavu, s přihlédnutím k možnosti obnovení produkčních a mimoprodukčních
funkcí půdy, k charakteru �kody, zejména k odnosu ornice, vzniklým rýhám,
nežádoucím nánosům a kontaminaci půdy. Náklady na uvedení půdy do původního
stavu, včetně nákladů na provedení rozborů za účelem zji�tění zneči�ťujících
látek v půdě v důsledku řízeného rozlivu povodně a nákladů na odstranění
naplavenin, se nahradí v prokázané vý�i.

§ 5

Postup při určení vý�e náhrady �kody na lesních porostech

Při určení vý�e náhrady �kody způsobené na lesních porostech se postupuje
podle právního předpisu upravujícího způsob výpočtu vý�e újmy nebo �kody

způsobené na lesích1).

§ 6

Postup při určení vý�e náhrady �kody na stavbě

Vý�e náhrady �kody na stavbě se určí ve vý�i nákladů na uvedení stavby do
původního stavu, včetně nákladů na odstranění naplavenin. Tyto náklady se nahradí
v prokázané vý�i.
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§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá�ení.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. �ebesta v. r.

Příloha

Náležitosti žádosti po�kozeného o náhradu �kody způsobené řízeným
rozlivem povodně
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Vysvětlivky

1 ) Po�kozeným je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněným
uživatelem pozemku nebo stavby, která oznamuje �kodu způsobenou řízeným
rozlivem povodně.

V případě

- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo
právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má
sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ zapsané v obchodním
rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu,
popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se
nezapisují do obchodního rejstříku, se uvede název, sídlo
právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má
sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ, bylo-li přiděleno;

- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a
příjmení, adresa místa trvalého pobytu, (popřípadě přechodného
pobytu v případě občanů jiných členských států EU), sídlo, místo
podnikání a IČ, bylo-li přiděleno;

- fyzické osoby nepodnikající se uvede jméno, popřípadě jména
a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, (popřípadě přechodného
pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození
.

2) V případě vět�ího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze.

3) Název vodního díla na ochranu před povodněmi/území řízeného rozlivu
povodně - uvede se identifikace vodního díla/suché nádrže.

4) Například výpis z katastru nemovitostí, výpis z registru půdy
(LPIS), nájemní smlouva apod.

5) Označte křížkem ([x]) druh vzniklé �kody; v případě výskytu jiných
�kod se slovně popí�í.

1) Vyhlá�ka č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu vý�e újmy nebo �kody způsobené na lesích.
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