
Žádost o náhradu újmy                       
za ztížení zemědělského hospodaření

Registrační číslo žádosti*

Datum přijetí žádosti*

Celkový počet listů žádosti*
Fyzická osoba

Příjmení Jméno Dodatek**

Číslo občanského průkazu (u fyzické osoby), popř. 
jiného obdobného průkazu (s jeho specifikací)

Datum narození Titul**

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno

Právnická osoba
Obchodní firma nebo název Jméno a příjmení oprávněného zástupce

Identifikační číslo (u právnické 
osoby)

Právní forma

Adresa trvalého bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby
Okres Obec Ulice Č. domu

PSČ Telefon** Fax** E-mail**

Bankovní spojení**
Název a sídlo peněžního ústavu** Číslo účtu** Kód banky** Specifický symbol**

Požadovaná výše náhrady vypočtená postupem podle vyhlášky

Odůvodnění nároku odkazem na ustanovení  zákona, případně prováděcích právních předpisů nebo na rozhodnutí, závazné 
stanovisko nebo souhlas  vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů

Výměra (plocha), pro niž se náhrada uplatňuje, v hektarech s přesností na dvědesetinná místa

Druh pozemku
Druh zemědělské kultury, jedná-li se zemědělskou 
půdu

Čestné prohlášení o finanční částce poskytnuté z veřejných prostředků v kalendářním roce, za který je náhrada požadována, 
vlastníku nebo nájemci pozemku  na účel odpovídající omezení; má-li podklad finanční částky vyplacené v předcházejících 
letech z veřejných rozpočtů vztah ke kalendářnímu roku, za který je náhrada požadována, též čestné prohlášení o těchto 
finančních částkách



dotační titul, příspěvek, kompenzace

účel, na který byla 
částka poskytnuta 

(specifikace 
opatření)

poskytnutá 
částka v Kč

výměra pozemku, na 
který byla částka 

poskytnuta
rok poskytnutí 

částky
Program péče o krajinu

Program revitalizace říčních systémů

Program péče o přírodní prostředí, 
ochrana a využívání přírodních zdrojů 
Státního fondu životního prostředí ČR
Horizontální plán rozvoje venkova
Operační program rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství
Operační program Infrastruktura

náhrada podle zákona č. 115/2000 Sb., o 
poskytování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy

finanční příspěvek na hospodaření v 
lesích

náhrada újmy podle § 11 zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon)

podpora na obnovu, odbahnění a 
rekonstrukci rybníků a vodních nádrží od 
Ministerstva zemědělství
podpora mimoprodukčních funkcí 
rybníků od Ministerstva zemědělství

Další, výše nespecifikované dotace, příspěvky a kompenzace (při nedostatku místa pokračujte v příloze)

dotační titul, příspěvek, kompenzace

účel, na který byla 
částka poskytnuta 

(specifikace 
opatření)

poskytnutá 
částka v Kč

výměra pozemku, na 
který byla částka 

poskytnuta
rok poskytnutí 

částky

Prohlášení
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom(a)
právních následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
V Dne Podpis

Žádost vyplňte psacím strojem,  nebo čitelně hůlkovým písmem. Razítko žadatele
* žadatel nevyplňuje (u práv.osoby vždy)
** nepovinný údaj
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