Úplné znění příslušné části zákona č. 114/1992 Sb. s vyznačenou navrhovanou úpravou

§ 58
Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření
(1) Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a
krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.
(2) Pokud vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb
nebo vodní drůbeže, nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, vznikne nebo trvá v
důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté tohoto zákona včetně prováděcích právních
předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě a nebo z omezení vyplývajícího z opatření v
plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 újma, má nárok na její finanční
náhradu. Tento nárok trvá i v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva nebo práva nájmu.
Nájemce pozemku může nárok uplatnit v případě zachovaného nároku vlastníka pozemku. Finanční
náhradu nelze poskytnout současně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádají-li o náhradu
včas oba, poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku. Nárok na finanční náhradu
náleží vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní
drůbeže nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, též v případě, že mu vznikne nebo trvá
újma v důsledku omezení vyplývajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu
vydaného podle tohoto zákona. Nárok na náhradu újmy podle tohoto ustanovení nevzniká ani
netrvá na pozemcích ve vlastnictví státu.
(3) Finanční náhradu podle odstavce 2 poskytne z prostředků státního rozpočtu příslušný
orgán ochrany přírody na základě písemného uplatnění nároku vlastníka zemědělské půdy nebo
lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, nebo nájemce uvedeného v
odstavci 2, jestliže je nárok na finanční náhradu a její výše prokázán doklady a podklady
potřebnými pro posouzení nároku. Finanční náhradu nelze poskytnout současně vlastníkovi a
nájemci téhož pozemku. Požádají-li o náhradu včas oba, poskytne se finanční náhrada pouze
vlastníkovi pozemku. Nárok na finanční náhradu zaniká, pokud uplatnění nároku nebylo
příslušnému orgánu ochrany přírody doručeno do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v němž
újma vznikla nebo trvala.
(4) Příslušným orgánem ochrany přírody podle odstavce 3 jsou na území národních parků a
jejich ochranných pásem správy národních parků, na území chráněných krajinných oblastí a jejich
ochranných pásem správy chráněných krajinných oblastí a na ostatním území Ministerstvo
životního prostředí přímo nebo prostřednictvím jím zřízené organizační složky státu.
(5) Pokud je vlastníku uvedenému v odstavci 2 nebo nájemci uvedenému v odstavci 2
poskytnut finanční příspěvek za omezení z důvodů ochrany přírody podle § 69 nebo náhrada podle
zvláštního právního předpisu, 21d) náhrada podle odstavce 2 se o takto poskytnutou částku snižuje.
Finanční náhradu nelze poskytnout současně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádají-li o
náhradu včas oba, poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku.
(6) Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství stanoví
prováděcím právním předpisem podmínky poskytování finanční náhrady, vzor uplatnění nároku,
jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven zvláštním právním
předpisem. 21e) Celková výše náhrady podle odstavce 2 nesmí přesáhnout částku, která je rozdílem
mezi situací při uplatnění omezení podle odstavce 2 a situací, kdy by tato omezení nebyla
uplatněna. Ve smlouvě podle § 39 nebo § 45c lze finanční náhradu upravit odchylně; finanční

náhrada však nemůže být vyšší, než umožňuje prováděcí právní předpis.
(7) Náhrada újmy podle odstavce 2 se neposkytne za omezení vyplývající z opatření
uložených v důsledku nesplnění povinností stanovených tímto zákonem nebo jeho prováděcími
předpisy.

