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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2022,

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

vzor a náležitosti uplatnění nároku

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zemědělství stanoví podle § 58 odst. 5 zákona č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zá-
kona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., (dále
jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví
podmínky a způsob poskytování finanční náhrady
za újmu vzniklou omezením zemědělského hospo-
daření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, se mění
takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 1, 16 a 17 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví podmínky poskyto-
vání finanční náhrady za újmu vzniklou omezením
zemědělského hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2
zákona (dále jen „náhrada“), vzor uplatnění nároku,
náležitosti uplatnění nároku a způsob určení výše
náhrady v případech, kdy omezení zemědělského
hospodaření vzniklo v důsledku

a) zákazu hnojení na zemědělské půdě1), s výjim-
kou trvalých kultur16),

b) zákazu použití minerálních hnojiv na zeměděl-
ské půdě, s výjimkou trvalých kultur,

c) zákazu použití rodenticidů na orné půdě,

d) zákazu použití ostatních biocidů na orné půdě,

e) dočasného vyloučení hospodaření na orné půdě,

f) dočasného vyloučení hospodaření na orné půdě,
s možností pěstování travních porostů17),

g) dočasného vyloučení hospodaření na travních
porostech17),

h) zákazu obnovy nebo přísevu travních poros-
tů17),

i) posunu termínu seče na travních porostech17),

j) ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech
opakovaného výskytu vlka obecného,

k) vyloučení nebo snížení rybí obsádky anebo

v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení
přírůstku rybí obsádky,

l) změny druhové skladby rybí obsádky, nebo

m) mimořádných nebo nákladově náročnějších
opatření.

(2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti uplat-
nění nároku za újmu vzniklou omezením zeměděl-
ského hospodaření v případech neuvedených v od-
stavci 1.

1) § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 3 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o sta-
novení podrobností evidence využití půdy podle uživa-
telských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 3 odst. 3 a 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katas-
trální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 písm. b) se slovo „katastrální“ zrušuje
a na konci textu se doplňují slova „uvedené v povo-
lení k nakládání s vodami nebo v manipulačním
řádu“.

4. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) ztížením pastvy náklady na péči o preventivní
opatření na ochranu hospodářských zvířat před
útoky vlka obecného nebo náklady na jinou
organizaci pastvy a chovu hospodářských zvířat
v důsledku výskytu vlka obecného v pasených
oblastech.“.

5. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Náhrada újmy za omezení podle § 1
odst. 1 písm. e), f) a g) se vyplácí nejdéle po dobu
5 let, počínaje rokem, ve kterém omezení vzniklo.“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

6. V § 4 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod
čarou č. 12 a 18 zní:

„(1) V žádosti, kterou se uplatňuje nárok, ža-
datel uvede
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a) jméno, příjmení, datum narození a místo trva-
lého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doru-
čování, jde-li o fyzickou osobu; v žádosti sou-
visející s její podnikatelskou činností uvede fy-
zická osoba jméno a příjmení, popřípadě doda-
tek odlišující osobu podnikatele nebo druh
podnikání vztahující se k této osobě nebo jí
provozovanému druhu podnikání, identifikač-
ní číslo osob a adresu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci
jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu
pro doručování; právnická osoba uvede v žá-
dosti svůj název nebo obchodní firmu, identifi-
kační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu
sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování,

b) informace potřebné pro výplatu náhrady, a to

1. požaduje-li žadatel výplatu na účet vedený
v České republice, číslo účtu v národním for-
mátu a jméno a příjmení nebo název majitele
účtu,

2. požaduje-li žadatel výplatu na účet vedený
v zahraničí na území, které je součástí Evrop-
ské unie, Evropského hospodářského pro-
storu nebo SEPA, číslo účtu ve formá-
tu IBAN a jméno a příjmení nebo název ma-
jitele účtu,

3. požaduje-li žadatel výplatu na účet vedený
mimo území Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru či SEPA, číslo účtu
ve formátu IBAN nebo v jiném dostupném
formátu, jméno a příjmení nebo název maji-
tele účtu a adresu jeho sídla, bydliště nebo
místa podnikání včetně státu a kód BIC za-
hraniční banky, která účet vede, případně
jiný její kód; nemá-li banka svůj kód, pak
název zahraniční banky a adresu jejího sídla,
popřípadě pobočky, včetně státu,

c) požadovanou výši náhrady vypočtenou postu-
pem podle této vyhlášky,

d) odůvodnění nároku odkazem na ustanovení zá-
kona, případně prováděcího právního předpisu
nebo na konkrétní pravomocné rozhodnutí, zá-
vazné stanovisko nebo souhlas vydaný na zá-
kladě zákona nebo jeho prováděcího právního
předpisu, z něhož vyplývá omezení, nebo
smlouvu o prohlášení území za chráněné18),
z níž vyplývá omezení, na které žadatel uplat-
ňuje náhradu, a

e) přílohu, s výjimkou případů hospodaření na
rybníce s vícehorkovým hospodářským cyklem,
kdy se žádosti podávají v kalendářních letech
před ukončením hospodářského cyklu rybníka
bez přílohy.

(2) Příloha žádosti obsahuje

a) katastrální území, druh, rozlohu a parcelní číslo
pozemku, na který je náhrada újmy uplatňo-
vána,

b) čestné prohlášení o tom, že žadatel vlastnil nebo
měl pronajatý pozemek nebo jeho část po do-
bu, za kterou uplatňuje náhradu újmy na daný
pozemek; orgán ochrany přírody příslušný
poskytnout finanční náhradu je v případě po-
chybností oprávněn žadatele vyzvat k doložení
listiny prokazující vlastnický nebo uživatelský
vztah k pozemku a žadatel je povinen přísluš-
nému orgánu ochrany přírody doložit požado-
vané listiny do 30 dní ode dne doručení výzvy,

c) doklad o tom, že byl poskytnut finanční příspě-
vek za omezení z důvodů ochrany přírody
podle § 69 zákona nebo náhrada podle jiného
právního předpisu9) včetně dokladu o jeho výši,
případně čestné prohlášení o tom, že poskytnut
nebyl,

d) doklad o finanční částce poskytnuté na poze-
mek, na který je náhrada žádána, z veřejných
prostředků formou dotace, příspěvku nebo
kompenzace na účel odpovídající omezení, na
které žadatel uplatňuje náhradu, v kalendářním
roce, za který je náhrada požadována, vlastníku
nebo nájemci pozemku, případně čestné prohlá-
šení o tom, že taková částka nebyla poskytnuta;
mají-li tyto částky vyplacené v předcházejících
letech z veřejných rozpočtů vztah ke kalendář-
nímu roku, za který je náhrada požadována, ža-
datel předloží též doklady o těchto finančních
částkách,

e) pravomocné rozhodnutí s vyznačenou dolož-
kou o nabytí právní moci, závazné stanovisko
nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo
jeho prováděcího právního předpisu anebo
smlouvu o prohlášení území za chráněné18),
z nichž vyplývá omezení, na které žadatel uplat-
ňuje náhradu; tyto dokumenty nemusí být při-
loženy v případě, že je vydal orgán ochrany pří-
rody příslušný poskytnout finanční náhradu,

f) pravomocné rozhodnutí, z něhož vyplývá zmír-
nění omezení, na jehož základě újma vznikla
nebo trvala10), případně čestné prohlášení
o tom, že takové rozhodnutí nebylo vydáno;
pravomocné rozhodnutí nemusí být přiloženo
v případě, že jej vydal orgán ochrany přírody
příslušný poskytnout finanční náhradu,

g) čestné prohlášení o tom, že omezení, na které
žadatel uplatňuje náhradu, nevzniklo souběžně
v plné míře nebo částečně na základě jiného
právního titulu,
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h) postup výpočtu výše náhrady podle této vyhláš-
ky včetně vstupních údajů použitých pro výpo-
čet,

i) částku odpovídající snížení v obvyklém objemu
produkce z jiného omezení zemědělského hos-
podaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zá-
kona, nebo škodných událostí, případně čestné
prohlášení o tom, že nedošlo k tomuto snížení,

j) prohlášení o platnosti již předložených pod-
kladů uvedených v písmenech a) až i) v případě,
že se tyto podklady nezměnily.

(3) Jedná-li se o hospodaření na rybníce s cho-
vem ryb nebo vodní drůbeže, příloha žádosti kromě
údajů podle odstavce 2 obsahuje

a) platné povolení k nakládání s vodami podle
vodního zákona11),

b) údaj o zatopené ploše rybníka při normální hla-
dině,

c) evidenci o hospodaření a o dosaženém hospo-
dářském výsledku v rybníkářství12),

d) rozhodnutí o stanovení podmínek pro použití
závadných látek nebo povolení výjimky při
použití závadných látek podle vodního zá-
kona13), bylo-li vydáno.

12) Příloha 1 tabulka E k vyhlášce č. 197/2004 Sb., k pro-
vedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

18) § 39 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.

Poznámky pod čarou č. 5 až 8 se zrušují.

7. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Vzor čestného prohlášení podle § 2
písm. b), c), d), f), g) a i) je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-
ce 5 a 6.

8. V § 4 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo
„jiná“ zrušuje a slova „ve smyslu § 58 odst. 2 zákona
než uvedená v § 1“ se nahrazují slovy „podle § 1
odst. 1 písm. m) nebo § 1 odst. 2“.

9. V § 4 odst. 5 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , včetně odůvodnění“.

10. V § 6 se text „§ 5 a 6“ nahrazuje slovy „této
vyhlášky“.

11. V § 6 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Výplata náhrady újmy na účet vedený v za-
hraničí může probíhat v jiné než české měně, při-
čemž žadatel nese náklady na směnu měn a náklady
na provedení převodu na účet vedený mimo území
Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru
nebo SEPA.

(3) Na vyžádání je žadatel povinen sdělit i další
údaje neuvedené v § 4 odst. 1 písm. a), je-li to za-
potřebí pro provedení výplaty náhrady.“.

12. Příloha č. 3 včetně poznámek pod čarou
č. 19 a 20 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2005 Sb.
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19) § 2 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách posky-
tování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírod-
ními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně ně-
kterých souvisejících nařízení vlády.

20) Vyhláška č. 126/2021 Sb., o způsobu výpočtu výše škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živoči-
chy.“.
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Poznámky pod čarou č. 14 a 15 se zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Finanční náhrada, o niž žadatel požádal přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se poskytne
podle vyhlášky č. 432/2005 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Nároky na

finanční náhradu újmy vzniklé nebo trvající v ro-
ce 2022 se poskytnou podle této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr životního prostředí:

Ing. Jurečka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2022,

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

vzor a náležitosti uplatnění nároku

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zemědělství stanoví podle § 58 odst. 5 zákona č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zá-
kona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., (dále
jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví
podmínky a způsob poskytování finanční náhrady
za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření,
vzor a náležitosti uplatnění nároku, se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se na začátek bodu 1 vkládá
slovo „trvalého“.

2. V § 1 písm. b) bodě 3 se slovo „stanoveného“
nahrazuje slovy „nebo prodloužení obnovní doby
stanovených“.

3. V § 1 písm. b) bodě 4 se slova „udržení
nebo“ zrušují.

4. V § 1 písm. b) se na začátek bodu 5 vkládají
slova „trvalého nařízeného“.

5. V § 1 písm. b) bod 6 zní:

„6. omezení výše těžeb při tvorbě nebo v prů-
běhu platnosti lesního hospodářského plánu
nebo lesní hospodářské osnovy převzaté
protokolem o převzetí,“.

6. V § 1 písm. b) bodě 7 se slova „v případě, že
ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o za-
kmenění maximálně 0,2“ zrušují.

7. V § 1 písm. b) se na konci bodu 8 doplňuje
slovo „nebo“.

8. V § 1 písm. b) se na konci bodu 9 slovo
„ , nebo“ nahrazuje tečkou a bod 10 se zrušuje.

9. V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti

uplatnění nároku za újmu vzniklou omezením les-
ního hospodaření v případech neuvedených v od-
stavci 1.“.

10. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Rozsah poskytování náhrady za újmu
vzniklou v důsledku trvalého ponechání lesa

nebo jeho části samovolnému vývoji

Pro účely této vyhlášky se rozumí lesem nebo
jeho částí trvale ponechaným samovolnému vývoji
lesní porosty, ve kterých se z důvodů ochrany pří-
rody trvale neprovádí těžební práce, soustřeďování
dříví nebo jiné činnosti, které jsou prováděny za úče-
lem tvorby příjmů z hospodaření v lese pro vlastníka
nebo nájemce lesního pozemku (dále jen „žadatel“),
s výjimkou činností prováděných výhradně za úče-
lem splnění povinností uložených na základě roz-
hodnutí vydaného podle jiného právního předpisu2)
nebo činností, které jsou prováděny v souladu vý-
jimkami povolenými podle zákona.“.

11. V § 3 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod
čarou č. 13 znějí:

„(1) V žádosti, kterou se uplatňuje nárok, ža-
datel uvede

a) jméno, příjmení, datum narození a místo trva-
lého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doru-
čování, jde-li o fyzickou osobu; v žádosti sou-
visející s její podnikatelskou činností uvede fy-
zická osoba jméno a příjmení, popřípadě doda-
tek odlišující osobu podnikatele nebo druh
podnikání vztahující se k této osobě nebo jí
provozovanému druhu podnikání, identifikač-
ní číslo osob a adresu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci
jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu
pro doručování; právnická osoba uvede v žá-
dosti svůj název nebo obchodní firmu, identifi-
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kační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu
sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování,

b) informace potřebné pro výplatu náhrady, a to

1. požaduje-li žadatel výplatu na účet vedený
v České republice, číslo účtu v národním for-
mátu a jméno a příjmení nebo název majitele
účtu,

2. požaduje-li žadatel výplatu na účet vedený
v zahraničí na území, které je součástí Evrop-
ské unie, Evropského hospodářského pro-
storu nebo SEPA, číslo účtu ve formá-
tu IBAN a jméno a příjmení nebo název ma-
jitele účtu,

3. požaduje-li žadatel výplatu na účet vedený
mimo území Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru či SEPA, číslo účtu
ve formátu IBAN nebo v jiném dostupném
formátu, jméno a příjmení nebo název ma-
jitele účtu a adresu jeho sídla, bydliště nebo
místa podnikání včetně státu a kód BIC za-
hraniční banky, která účet vede, případně
jiný její kód; nemá-li banka svůj kód, pak
název zahraniční banky a adresu jejího sídla,
popřípadě pobočky, včetně státu,

c) požadovanou výši náhrady vypočtenou postu-
pem podle této vyhlášky,

d) odůvodnění nároku odkazem na ustanovení zá-
kona, popřípadě prováděcího právního před-
pisu nebo na konkrétní pravomocné rozhod-
nutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný
na základě zákona nebo jeho prováděcích práv-
ních předpisů, z něhož vyplývá omezení,

e) katastrální území a parcelní číslo pozemku, na
který je náhrada újmy uplatňována.

(2) K žádosti se připojí

a) prohlášení, že žadatel vlastnil nebo měl prona-
jatý pozemek nebo jeho část po dobu, za kterou
na něj uplatňuje náhradu újmy; orgán ochrany
přírody příslušný poskytnout finanční náhradu
je v případě pochybností oprávněn žadatele vy-
zvat k doložení listiny prokazující vlastnický
nebo uživatelský vztah k pozemku; žadatel je
povinen příslušnému orgánu ochrany přírody
doložit požadované listiny do 30 dní ode dne
doručení výzvy,

b) prohlášení, že žadateli nebyla poskytnuta fi-
nanční částka formou dotace, příspěvku nebo

kompenzace na účel odpovídající omezení, za
které žadatel uplatňuje náhradu, nebo doklad
o poskytnutých finančních částkách včetně
částek vyplacených v předcházejících letech,
pokud mají vztah ke kalendářnímu roku, za
který je náhrada požadována, popřípadě další
prohlášení podle vzoru uvedeného v přílo-
ze č. 1 k této vyhlášce,

c) pravomocné rozhodnutí s vyznačenou dolož-
kou o nabytí právní moci, závazné stanovisko
nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo
jeho prováděcích právních předpisů nebo
smlouvu o prohlášení území za chráněné13),
z nichž vyplývá omezení, na které žadatel uplat-
ňuje náhradu; tyto dokumenty nemusí být při-
loženy v případě, že je vydal orgán ochrany pří-
rody příslušný poskytnout finanční náhradu,

d) pravomocné rozhodnutí, z něhož vyplývá zmír-
nění omezení, na jehož základě újma vznikla
nebo trvala, případně prohlášení, že takové roz-
hodnutí nebylo vydáno; toto rozhodnutí ne-
musí být přiloženo v případě, že jej vydal orgán
ochrany přírody příslušný poskytnout finanční
náhradu,

e) prohlášení, že omezení, na které žadatel uplat-
ňuje náhradu, nevzniklo souběžně v plné míře
nebo částečně na základě jiného právního titulu
než z titulu omezení lesního hospodaření podle
§ 58 odst. 2 zákona,

f) postup výpočtu výše náhrady podle této vyhláš-
ky včetně vstupních údajů použitých pro výpo-
čet; vstupní údaje, které jsou k dispozici v lis-
tinné podobě, jsou samostatnou přílohou žá-
dosti,

g) údaj o částce odpovídající snížení v obvyklém
objemu produkce z jiného omezení lesního hos-
podaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zá-
kona, nebo škodných událostí, případně prohlá-
šení, že k tomuto snížení nedošlo,

h) údaje z lesního hospodářského plánu nebo lesní
hospodářské osnovy potřebné pro výpočet výše
náhrady; pokud je žádost o náhradu za kon-
krétní omezení podávána každoročně a údaje
z lesního hospodářského plánu nebo lesní hos-
podářské osnovy potřebné pro výpočet výše ná-
hrady se nezměnily, žadatel je přikládá jen
k první žádosti o náhradu,

i) kopie lesnické mapy s vyznačením pozemků
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nebo jejich částí, za něž je náhrada uplatňována;
pokud se žádost o náhradu za konkrétní ome-
zení každoročně opakuje a zákres pozemku do
lesnické mapy, za který je náhrada uplatňována,
se nezměnil, žadatel přikládá lesnickou mapu se
zákresem plochy pozemku jen k první žádosti
o náhradu, a

j) prohlášení o platnosti již předložených pod-
kladů uvedených v písmenech a) až i) v případě,
že se tyto podklady nezměnily.

13) § 39 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů“.

Poznámky pod čarou č. 3 až 6 se zrušují.

12. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Vzor prohlášení podle odstavce 2 písm. a),
b) a e) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

13. V § 3 odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
„Jedná-li se o jiná omezení lesního hospodaření

podle § 58 odst. 2 zákona než uvedená v § 1 odst. 1,
například omezení vzniklé snížením čistých výno-
sů při hospodářské transformaci lesního podniku
v důsledku omezení lesního hospodaření nebo pro-
dejem dřeva nebo lesních těžebních zbytků v ne-
vhodný časový okamžik, k žádosti se kromě údajů
uvedených v odstavci 2 připojí dokument, jehož ná-
ležitostí je“.

14. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , včetně odůvodnění“.

15. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 14 až 18 zní:

„§ 4

Způsob určení výše náhrady

(1) Způsob určení výše náhrady v případech
uvedených v § 1 odst. 1 je uveden v příloze č. 3 k této
vyhlášce.

(2) Výše jednotlivých náhrad se pro účely této
vyhlášky zjistí pomocí vzorců uvedených v příloze
č. 3 k této vyhlášce a výsledek se zaokrouhlí na celé

koruny nahoru. S dílčími výpočetními výsledky se
pracuje s přesností na 4 desetinná místa.

(3) Údaje o převažujícím lesním typu, zastou-
pení dřevin v nejnižší jednotce prostorového rozdě-
lení lesa, jejich věku, bonitách a zakmenění se zjistí
z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodář-
ské osnovy. Pokud stav lesa zjevně neodpovídá úda-
jům uvedeným v lesním hospodářském plánu nebo
lesní hospodářské osnově, upraví se údaje o převažu-
jícím lesním typu, zastoupení dřevin, jejich věku,
bonitách a zakmenění podle skutečného stavu lesa.
Pro pozemky nezahrnuté do platného lesního hos-
podářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy se
údaje zjistí obdobně jako v případě zjišťování údajů
do lesního hospodářského plánu nebo lesní hospo-
dářské osnovy, s výjimkou údaje o převažujícím les-
ním typu, který se přebírá z oblastního plánu roz-
voje lesů14). Zjištěné lesní typy se podle jejich eko-
logické příbuznosti převedou na soubory lesních
typů České republiky15).

(4) Věk porostu uvedený v lesním hospodář-
ském plánu nebo lesní hospodářské osnově se aktua-
lizuje k roku, ve kterém újma vznikla, s výjimkou
náhrady újmy vzniklé v důsledku trvalého pone-
chání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji, kde
je rozhodný věk porostu v roce trvalého ponechání
lesa samovolnému vývoji.

(5) Obmýtí a obnovní doba se zjistí ze schvále-
ného lesního hospodářského plánu nebo lesní hos-
podářské osnovy. Je-li skutečný věk skupiny dřevin
v nejnižší jednotce prostorového rozdělení lesa nebo
obmýtní doba vyšší než maximální obmýtí skupiny
dřevin uvedené ve vyhlášce o způsobu výpočtu výše
újmy nebo škody způsobené na lesích16), použije se
pro účely žádosti maximální obmýtí uvedené ve vy-
hlášce o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích.

(6) Administrativní náklady žadatele spojené se
zpracováním podkladů nezbytných pro podání žá-
dosti o náhradu se považují za mimořádné opatření
podle § 1 odst. 1 písm. b) bodu 9.

(7) Administrativní náklady žadatele spojené se
zpracováním nezbytných podkladů pro podání žá-
dosti o náhradu se stanoví součinem celkové výše
náhrad vypočtené podle odstavce 2 a procenta z cel-
kové výše náhrady, které se vypočte podle vzor-
ce %adm = 550 × ƩN-0,455, kde ƩN je celková výše
náhrady. Administrativní náklady lze uplatnit ve výši
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maximálně 30 000 Kč. Příslušný orgán ochrany pří-
rody upraví konečnou výši administrativních ná-
kladů podle celkové výše přiznané náhrady.

(8) V lesních porostech, ve kterých byl stav lesů
zjišťován na inventarizační ploše, se náhrada újmy
stanoví na základě provedené inventarizace zásob
a dalších souvisejících taxačních veličin v předmět-
ném porostu17) nezbytných pro stanovení výše ná-
hrady. Pro stanovení výše náhrady újmy se přimě-
řeně použijí způsoby stanovení výše náhrady újmy
uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(9) Od náhrady vypočtené podle odstavce 1
a náhrady vypočtené v dokumentu uvedeném v § 3
odst. 3 se odečte částka odpovídající snížení ob-
vyklého objemu produkce z případného jiného ome-
zení lesního hospodaření, než je omezení podle § 58
odst. 2 zákona18), nebo ze škodných událostí,
a částka poskytnutá vlastníkovi nebo nájemci po-
zemku z veřejných rozpočtů formou dotace, pří-
spěvku nebo kompenzace na účel odpovídající ome-
zení, na které žadatel uplatňuje náhradu.

(10) V lesních porostech, ve kterých byla žada-
telem uplatněna náhrada za újmu vzniklou v dů-
sledku trvalého ponechání lesa nebo jeho části samo-
volnému vývoji, nelze souběžně žádat o náhradu
vzniklou za jiné omezení uvedené v § 1 odst. 1, s vý-
jimkou mimořádného nebo nákladově náročnějšího
opatření podle § 1 odst. 1 písm. b) bodu 9.

(11) V lesních porostech, ve kterých byla žada-
telem uplatněna náhrada za omezení výše těžeb,
nelze souběžně žádat o náhradu za újmu vzniklou
v důsledku prodloužení obmýtí či prodloužení
obnovní doby.

(12) Náhradu újmy za omezení výše těžeb
v jednotlivých lesních porostech při tvorbě nebo
v průběhu platnosti lesního hospodářského plánu
nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem
o převzetí lze uplatnit ve všech kategoriích maloploš-
ných zvláště chráněných území, v prvních zónách
chráněných krajinných oblastí nebo v jiných poros-
tech, ve kterých byla plánovaná výše těžby z důvodu
ochrany přírody prokazatelně snížena.

14) § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpraco-
vání oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospo-
dářských souborů.

15) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
16) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
17) § 7a a příloha č. 6 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., ve znění

vyhlášky č. 186/2022 Sb.
18) Například § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění

zákona č. 314/2019 Sb.“.

16. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 4a

Společná ustanovení

(1) Výplata náhrady újmy na účet vedený v za-
hraničí může probíhat v jiné než české měně, při-
čemž žadatel nese náklady na směnu měn a náklady
na provedení převodu na účet vedený mimo území
Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru
nebo SEPA.

(2) Na vyžádání je žadatel povinen sdělit i další
údaje neuvedené v § 3 odst. 1 písm. a), je-li to za-
potřebí pro provedení výplaty náhrady.“.
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17. Příloha č. 3 včetně poznámky pod čarou
č. 19 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 335/2006 Sb.
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19) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování ma-
jetku), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 8 až 12 se zrušují.

18. Příloha č. 4 se zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Finanční náhrada, o níž žadatel požádal přede

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se poskytne
podle vyhlášky č. 335/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Nároky
na finanční náhradu újmy vzniklé nebo trvající v roce
2022 se poskytnou podle této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr životního prostředí:

Ing. Jurečka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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445

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 6 odst. 2, § 9 odst. 7, § 17 odst. 4 písm. a), § 34
odst. 7 písm. a), § 35 odst. 3, § 37 odst. 6 písm. b),
§ 40 odst. 5, § 63 odst. 6 písm. c) a d), § 67 odst. 1
písm. b) bod 2, § 67 odst. 3, § 69 odst. 2, § 69 odst. 3
písm. m), § 94 odst. 2 a § 95 odst. 7 písm. c) zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, a podle § 50 odst. 6,
§ 51 odst. 7, § 69 odst. 5 písm. b), § 108 odst. 3
písm. c) a § 109 odst. 7 písm. d) zákona č. 542/
/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o podrobnostech
nakládání s odpady

Čl. I

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech na-
kládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.,
se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) vybaveno zařízením na určování hmotnosti od-
padu s pravidelnou kalibrací v intervalu nejvýše
do 24 měsíců s výjimkou

1. zařízení k zasypávání podle bodu 6 přílohy
č. 4 k zákonu,

2. malých zařízení určených pro nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady,

3. zařízení přijímajících výhradně kapalné od-
pady, u kterých je zjišťován objem a hmot-
nost může být určena výpočtem, a

4. do konce roku 2030 v případě mobilních za-
řízení může být určování hmotnosti prová-
děno jiným způsobem, zejména externím za-
řízením na určování hmotnosti; v takovém
případě musí být v provozním řádu, pokud
jej zařízení má, nastaven jednoznačný způ-
sob zjištění hmotnosti odpadů od každé
předávající osoby,“.

2. V § 6 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje čís-
lem „3“.

3. V § 6 odst. 5 se slova „odstavce 2 písm. a)
a c) a odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 3
písm. a) a c) a odstavce 4“.

4. V § 14 odst. 2 větě třetí se slovo „výjimku“
nahrazuje slovem „výjimky“.

5. V § 48 odst. 2 se číslo „27“ nahrazuje číslem
„28“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „31“.

6. V § 50 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) metodou vstup – výstup, která se provádí ode-
bráním 10 vzorků na vstupu během 30 dnů
a 10 vzorků na výstupu, přičemž minimální
doba mezi jednotlivými odběry vzorků na
vstupu je 48 hodin; vzorek na výstupu musí
být vždy odebrán ze stejného materiálu jako
pořadím odpovídající vzorek odebraný na
vstupu; doba mezi odběrem vstupního a odpo-
vídajícího výstupního vzorku musí odpovídat
době, po kterou je materiál podroben technolo-
gickému procesu úpravy.“.

7. V § 50 odst. 3 písm. b) se za slova „kolonií
tvořících jednotku“ doplňují slova „(KTJ)“ a slova
„<= 1 KTJ“ nahrazují slovy „méně než 50 KTJ“.

8. § 57 včetně nadpisu zní:

„§ 57

Požadavky na ověření technologie úpravy kalů
z hlediska účinnosti hygienizace

(1) Ověření technologie úpravy kalů z hlediska
účinnosti hygienizace se provádí v těchto případech:

a) při zahájení provozu technologie a

b) po každé změně technologie, která může ovliv-
nit přežívání patogenních nebo podmíněně pa-
togenních činitelů.

(2) Ověření technologie úpravy kalů z hlediska
účinnosti hygienizace se provádí
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a) testem přímého hodnocení procesu, při kterém
se využívají vnesené indikátorové mikroorga-
nismy Salmonella senftenberg W 775 – H2S ne-
gativní nebo Escherichia coli, nebo

b) metodou vstup – výstup, která se provádí ode-
bráním 10 vzorků na vstupu během 30 dnů
a 10 vzorků na výstupu, přičemž minimální
doba mezi jednotlivými odběry vzorků na
vstupu je 48 hodin; vzorek na výstupu musí
být vždy odebrán ze stejného materiálu jako
pořadím odpovídající vzorek odebraný na
vstupu; doba mezi odběrem vstupního a odpo-
vídajícího výstupního vzorku musí odpovídat
době, po kterou je materiál podroben technolo-
gickému procesu úpravy.

(3) Technologie úpravy kalů splňuje požadavky
na ověření z hlediska účinnosti hygienizace, jestliže
při dodržení technologických parametrů stanove-
ných provozním řádem

a) výstup z technologie splňuje mikrobiologická
kritéria stanovená pro kal kategorie I v tabulce
č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce,

b) geometrický průměr počtu kolonií tvořících
jednotku (KTJ) u vneseného organismu nebo
u metody vstup – výstup se během procesu sníží
minimálně o 5 řádů; v případě, že na základě
analýz vzorků odebraných před zpracováním
je geometrický průměr počtu kolonií sledova-
ného organismu v nálezech 10 vzorků kalu
u metody vstup – výstup méně než 105 KTJ
na gram kalu pro Escherichia coli nebo entero-
koky, musí geometrický průměr počtů kolonií
ve vzorku výstupu po zpracování vykazovat
méně než 50 KTJ na gram pro Escherichia coli
nebo enterokoky.

(4) Technologie úpravy kalů, které produkují
kaly splňující mikrobiologická kritéria stanovená
pro kal kategorie I nebo II v tabulce č. 38.1 v příloze
č. 38 k této vyhlášce, se považují za ověřené.“.

9. V § 60 se číslo „58“ nahrazuje číslem „59“.

10. § 61 včetně nadpisu zní:

„§ 61

Mezní hodnoty koncentrací vybraných
rizikových látek a prvků v upravených kalech

a mikrobiologická kritéria pro použití
upravených kalů na zemědělské půdě

(1) Kaly, které splňují mikrobiologická kritéria

stanovená pro kal kategorie I nebo II v tabulce
č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce, se považují
za upravené.

(2) Na zemědělskou půdu mohou být použity
pouze kaly, které

a) splňují mikrobiologická kritéria stanovená pro
kal kategorie I nebo II v tabulce č. 38.1 v příloze
č. 38 k této vyhlášce a

b) nepřekračují mezní hodnoty koncentrací vybra-
ných rizikových látek a prvků stanovené v ta-
bulce č. 38.2 v příloze č. 38 k této vyhlášce.

(3) Pokud kal splňuje mezní hodnoty koncen-
trací podle odstavce 2 písm. b) a současně pouze
mikrobiologická kritéria stanovená pro kal katego-
rie II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k této vyhlášce,
musí být při použití na zemědělské půdě splněny
následující dodatečné podmínky:

a) nejedná se o použití kalu z čistíren odpadních
vod zpracovávajících vedlejší živočišné pro-
dukty spadající do působnosti přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie o vedlejších pro-
duktech živočišného původu27),

b) od použití kalu do sklizně musí uběhnout ale-
spoň jedno zimní období s výjimkou pěstování
plodin, které budou využity výhradně k technic-
kým účelům, a

c) na dílu půdního bloku, kde je použit kal, ne-
bude 3 roky od použití kalu pěstována polní
zelenina, brambory a intenzivně plodící ovocná
výsadba.“.

11. V § 64 odst. 2 písm. b) se za slovo „včetně“
vkládají slova „údajů o“.

12. V § 79 odst. 6 se číslo „2022“ nahrazuje
číslem „2025“.

13. V § 80 odst. 4 větách první a třetí se slova
„a 2022“ nahrazují slovy „až 2024“.

14. V § 82 odst. 5 se číslo „2023“ nahrazuje
číslem „2024“.

15. V § 83 odst. 2 text úvodní části ustanovení
zní:

„Do 31. prosince 2024 přestává být recyklát ze
stavebního a demoličního odpadu, pokud jde o ze-
minu, přírodní kamenivo nebo inertní minerální ma-
teriálový výstup recyklace, při které dochází ke
změně zrnitosti a roztřídění na velikostní frakce, od-
padem v případě, že splňuje následující požadavky“.
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16. V § 83 odst. 2 písm. a) se slova „17 05 04
nebo 17 05 08 pocházejícího z dřívější stavební kon-
strukce“nahrazují slovy „17 05 04, 17 05 08, 19 12 09
nebo 20 02 02 pocházejícího z dřívější stavební kon-
strukce nebo rostlého terénu“.

17. V § 83 odst. 2 písm. b) bodě 8 se slova
„recyklované kamenivo z místa použití odebráno“
nahrazují slovy „recyklát ze stavebního a demolič-
ního odpadu z místa použití odebrán“.

18. V § 83 odst. 2 písm. b) se doplňuje bod 9,
který zní:

„9. zemní těleso pozemních komunikací pro-
váděné v souladu s technickou normou
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemní-
ho tělesa pozemních komunikací ze dne
1. února 2010,“.

19. V příloze č. 4 část C zní:
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20. V příloze č. 4 části E se u katalogového čís-
la 17 03 02 v názvu odpadu slova „ZAS-T1
a ZAS-T2“ zrušují.

21. V příloze č. 5 tabulka č. 5.1 zní:
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22. V příloze č. 5 tabulka č. 5.4 zní:
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23. V příloze č. 7 v tabulce č. 7.1 se číslo „40“
nahrazuje číslem „45“.

24. V příloze č. 11 se u kódu odpadu 17 03 02
v názvu odpadu slova „ZAS-T1 a ZAS-T2“ zrušují.

25. V příloze č. 25 se za text pod tabulkou
č. 25.5 doplňují slova:

„V případě odpadu 19 08 05 Kaly z čištění komu-
nálních odpadních vod se povinnost ověření účin-
nosti technologie a pravidelného ověřování limitních
hodnot indikátorových organismů nevztahuje na
kaly kategorie I.“.

26. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.
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27. Na konci přílohy č. 39 se doplňují slova:
„V případě technologie úpravy kalů, u které bylo
provedeno ověření z hlediska účinnosti hygienizace
v souladu s požadavky § 57 odst. 1 až 3, a v případě
technologie úpravy kalů, která se považuje za ověře-
nou podle § 81 odst. 4, se mikrobiologická analýza
provádí pouze dvakrát za rok.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o katalogu odpadů a posuzování
vlastností odpadů (katalog odpadů)

Čl. II

V § 14 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padů a posuzování vlastností odpadů (Katalog od-
padů), se na konci odstavce 1 doplňují věty „V roce
2024 se místo poddruhu odpadu zařazuje odpad do
příslušného druhu odpadu. Zařízení určené pro na-
kládání s odpady nebo obchodník, kteří mohou pře-
bírat poddruh odpadu, mohou v roce 2024 přebírat
odpovídající druh odpadu.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání
s vozidly s ukončenou životností

Čl. III

V § 10 odst. 3 vyhlášky č. 345/2021 Sb., o po-

drobnostech nakládání s vozidly s ukončenou život-
ností, se slova „a 2022“ nahrazují slovy „až 2024“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání
s některými výrobky s ukončenou životností

Čl. IV

Vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech na-
kládání s některými výrobky s ukončenou život-
ností, se mění takto:

1. V § 33 odst. 1 se slova „roku 2022“ nahrazují
slovy „roku 2023“ a slova „roky 2021 a 2022“ se
nahrazují slovy „roky 2021 až 2023“.

2. V § 33 odst. 2 se slova „roku 2022“ nahrazují
slovy „roku 2024“ a slova „roky 2021 a 2022“ se
nahrazují slovy „roky 2021 až 2024“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr životního prostředí:

Ing. Jurečka v. r.
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