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Neúplné bankovní spojení.

Žadatel neposkytuje originály výpisů z katastru nemovitostí, tak jak požaduje 
vyhláška č. 335/2006 Sb.

Náklady na pořízení výpisů z katastru nemovitostí (ani náklady na přípravu 
žádosti) nemohou být součástí žádosti o náhradu újmy.

Výpočty provedené specializovaným softwarem jsou často obtížně
kontrolovatelné.

U hodnot, které nevychází z poskytnutých podkladů (např. LHP) chybí
komentář, jakým způsobem k nim žadatel dospěl.

Žádost a (ne)poskytované podklady



Náhrada je nárokována na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví ani nájmu 
žadatele.

Náhrada je nárokována v porostní skupině, které není součástí předmětného 
zvláště chráněného území.

Je uvedeno odůvodnění nároku náhrady újmy, které nevyplývá z části 3. až 5. 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (např. závazné stanovisko 
k LHP).

Je špatně zvolen typ omezení, způsob výpočtu a v důsledku toho také výše 
náhrady újmy.

Nejsou uplatňovány srážky v případech, kdy je zjevné, že je jejich uplatnění na 
místě (hniloba, zlomy, souše v porostu, poškození imisemi atd.).

Ne vždy žadatel chybu v žádosti  v následujícím roce odstraní (přestože je na ni 
v posouzení žádosti upozorněn).

Některé chyby, které mohou žádosti obsahovat



Ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji

Prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní
hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí

Ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu

Ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu

Mimořádné nebo nákladovější opatření

Omezení výše povolených těžeb při tvorbě LHP

Nejčastější uplatňované typy omezení



Za les ponechaný samovolnému vývoji nelze 
považovat

- pokud se jedná o porost bez zásahu pouze po dobu 
platnosti LHP, výhledově lze přepokládat zásah 
(porost s výrazně odlišnou druhovou skladbou od 
přirozené) 

- když je bez zásahu pouze jedna etáž víceetážového 
porostu

Rok ponechání samovolnému vývoji bývá zaměňován s 
aktuálním věkem porostu v roce žádosti.

Chyby v použití skutečné plochy etáže 

pro výpočet v části vzorce renta x plocha. 

Chybně stanoveno Thlpa.

Ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji



Prodloužení obmýtí stanoveného v LHP nebo LHO 
převzaté protokolem o převzetí

Chybně stanoveno doporučené obmýtí

Chyby ve stanovení Thlpa – pro porosty věkem vyšším než je hodnota

maximálního obmýtí (vyhl. č.55/1995 Sb.) se využije příloha č. 4 vyhl. 335/2006 Sb.



V případě, že je ponechána dřevina, která není zařízena 
v LHP, je třeba na základě terénního šetření údaje z 
LHP upravit. 

Náhrada se poskytne až v případě, kdy byly jednotlivé
stromy skutečně ponechány při mýtní těžbě na 
obnovním prvku jako výstavky. Není možné
poskytnout náhradu jen na základě toho, že 
jednotlivé stromy byly k ponechání v porostech 
vyznačeny. 

Ponechání jednotlivých stromů fyzickému rozpadu



Problémy s doložením některých použitých hodnot 
ve výpočtu

- objem ponechaného ležícího dříví – kopie 
číselníku 

- náklady na soustřeďování dříví (v případě
kalamity včetně nákladů na těžbu) – průměr za 
revír – kopie sestavy

- obvyklá cena dříví na OM – doloženo sestavou 
(průměr za LS) a porovnáním s cenami dříví
podle ČSÚ

Ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu



Mimořádné nebo nákladovější opatření

Rozdíl v cenách opatření je dokladován 
kopiemi ceníku.

Problémy bývají s identifikací předmětné
porostní skupiny nebo její části vzhledem k 
omezení (např. I. a II. zóna CHKO – zákaz 
použití biocidů).



Omezení výše povolených těžeb při tvorbě LHP

Chybné stanovení výše povolené těžby bez omezení
- musí být správně stanoveno obmýtí a obnovní doba
- použití aktuálního věku při stanovení těžebního procenta

Nezahrnutí některé z dřevin druhové skladby porostu do výpočtu.



Děkuji za pozornost

Dominik Franc




