Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2005 Sb.

Způsob určení výše náhrady

1. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na travních porostech1) se vypočte podle vzorce

NZ1 = AZ . p,

kde

NZ1 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na travních porostech1) v Kč,
AZ = sazba náhrady za zákaz hnojení na 1 hektar travního porostu1) v Kč/ha/rok,
p = plocha pozemku v ha, na který žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa.

2. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích se vypočte podle vzorce

NZ2 = BZ . p,

kde

NZ2 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích v Kč,
BZ = sazba náhrady za zákaz použití biocidů v 1 ha ovocného sadu, vinice nebo chmelnice v Kč/ha/rok,
p = plocha pozemku v ha, na který žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa.

3. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku dočasného vyloučení hospodaření na travních porostech1) se vypočte podle vzorce

NZ3 = CZ . p,

kde

NZ3 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku dočasného vyloučení hospodaření na travních porostech1) v Kč,
CZ = sazba náhrady za dočasné vyloučení hospodaření na 1 ha travních porostů1) v Kč/ha/rok,
p = plocha pozemku v ha, na který žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa.

4. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku se vypočte 
a)	 případě pevného ohrazení, tvořeného dřevěnými kůly a třemi trvalými vodorovnými vrstvami zábran (dřevěné zábrany nebo kombinace s pozinkovaným drátem), s dobou životnosti minimálně deset let, jednorázově podle vzorce

NZ4 = DZ . l,

kde

NZ4 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku pevným ohrazením, tvořeným dřevěnými kůly a třemi trvalými vodorovnými vrstvami zábran (dřevěné zábrany nebo kombinace s pozinkovaným drátem) na dobu minimálně deseti let, v Kč,
DZ = sazba náhrady za 1 km celodřevěného ohrazení v Kč/km/rok,
l = počet km ohrazení,

b)	 případě přenosného elektrického ohrazení s dvěma vodivými vodorovnými vrstvami každoročně odstranitelnými 

1. v roce pořízení ohrazení jednorázově podle vzorce

NZ5 = (EZ + FZ). l,

kde

NZ5 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku přenosným elektrickým ohrazením s dvěma vodivými vrstvami každoročně odstranitelnými, na dobu osmi let, v Kč,
EZ = sazba náhrady za pořízení 1 km přenosného elektrického ohrazení v Kč/km/rok,
FZ = sazba náhrady za užívání 1 km přenosného elektrického ohrazení v Kč/km/rok,
l = počet km ohrazení,

2. v roce užívání ohrazení podle vzorce

NZ6 = FZ . l,

kde

NZ6 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku přenosným elektrickým ohrazením s dvěma vodivými vrstvami každoročně odstranitelnými v roce užívání v Kč,
FZ = sazba náhrady za užívání 1 km přenosného elektrického ohradníku v Kč/km/rok,
l = počet km oplocení.

5. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku snížení zatížení travního porostu1) dobytčími jednotkami se vypočte podle vzorce

NZ7 = (GZ – HZ) . IZ . p,

kde

NZ7 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku snížení zatížení travního porostu1) dobytčími jednotkami v Kč,
GZ = průměrné zatížení dobytčími jednotkami na 1 ha travního porostu1), na který žadatel uplatňuje náhradu újmy, v kalendářním roce předcházejícím vzniku omezení, maximálně však 0,8 dobytčí jednotky na 1 ha,
HZ = počet dobytčích jednotek na 1 ha travního porostu1), na který žadatel uplatňuje náhradu újmy na 1 ha,
IZ = sazba náhrady za jednu dobytčí jednotku v Kč/ha/rok,
p = plocha pozemku v ha, na kterou žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa.

6. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku posunu termínu seče na travních porostech1) se vypočte

a)	v případě, že se jedná o travní porost1) spadající do oblasti typu H14), a termín první seče je nařízen po 15. červenci kalendářního roku, za který žadatel uplatňuje náhradu újmy, podle vzorce

NZ8 = JZ . p,

kde

NZ8 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku posunu termínu seče na travním porostu1) spadajícím do oblasti typu H14) po 15. červenci kalendářního roku, za který žadatel uplatňuje náhradu újmy, v Kč,
JZ = sazba náhrady za posun termínu seče na 1 hektar travního porostu1) v Kč/ha/rok,
p = plocha pozemku v ha, na který žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa,

b)	v případě, že se jedná o travní porost1) nacházející se mimo oblast typu H14) a termín první seče je nařízen po 15. červnu kalendářního roku, za který žadatel uplatňuje náhradu újmy, podle vzorce

NZ9 = JZ . p,

kde

NZ9 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku posunu termínu seče na travním porostu1) nacházejícím se mimo oblasti typu H14) po 15. červnu kalendářního roku, za který žadatel uplatňuje náhradu újmy, v Kč,
JZ = sazba náhrady za posun termínu seče na 1 hektar travního porostu1) v Kč/ha/rok,
p = plocha pozemku v ha, na kterou žadatel uplatňuje náhradu újmy, s přesností na dvě desetinná místa.

7. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření při hospodaření na zemědělské půdě v případech, kdy nelze postupovat podle bodů 1 až 6, se vypočte

a)	v důsledku mimořádného opatření jednorázově podle vzorce

NZ10 = KZ,

kde

NZ10 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku mimořádného opatření v Kč,
KZ = ekonomicky oprávněné náklady na mimořádné opatření v Kč,

b)	v důsledku nákladově náročnějšího opatření jednorázově podle vzorce

NZ11 = LZ – MZ,

kde

NZ11 = jednorázová náhrada újmy vzniklé z plnění nákladově náročnějšího opatření v Kč,
LZ = ekonomicky oprávněné náklady na nákladově náročnější opatření v Kč,
MZ = ekonomicky oprávněné náklady na obvyklý způsob hospodaření v Kč.

Veličiny vzorců AZ, BZ, CZ, DZ, EZ , FZ, IZ a JZ jsou proměnné a stanoví je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

8. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky se vypočte podle vzorce

NV1 = AV . p – BV . (Q - q) . 0,7,

kde

NV1 = náhrada újmy vzniklé v důsledku vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky, uplatňovaná za jedno- nebo vícehorkový hospodářský cyklus rybníka, v Kč,
AV = hodnota, která odpovídá tržbám sníženým o část odpovídající podílu variabilních nákladů na 1 ha zatopené plochy, stanovená sazbou pro danou klimatickou oblast a danou délku hospodářského cyklu rybníka, v Kč/ha,
Q = celková hmotnost výlovku z rybníka v hospodářském cyklu, za který na daný rybník žadatel uplatňuje náhradu, v kg,
q = celková hmotnost násady do rybníka v hospodářském cyklu, za který na daný rybník žadatel uplatňuje náhradu, v kg,
BV = obvyklá cena ryby zjištěná podle zvláštního právního předpis15) v posledním roce hospodářského cyklu, za který na daný rybník žadatel uplatňuje náhradu, stanovená sazbou, v Kč/kg,
p = zatopená plocha v ha převzatá z platného rozhodnutí o nakládání s vodami11), s přesností na dvě desetinná místa; není-li uvedena v platném rozhodnutí o nakládání s vodami, doložená podle skutečnosti.

Klimatické oblasti jsou vyznačeny na mapě, kterou Ministerstvo životního prostředí zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veličiny vzorců Av, Bv, jsou proměnné a stanoví je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

9. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku změny druhové skladby obsádky se vypočte podle vzorce

NV2 = 0,7 . Σ [(QR – qR) . BR]. – 0,7 . Σ [(Q0 – q0) . B0],

kde

NV2 = náhrada újmy vzniklé v důsledku změny druhové skladby obsádky, uplatňovaná za jedno- nebo vícehorkový hospodářský cyklus rybníka, v Kč,
QR = průměrná hmotnost výlovků jednotlivých druhů ryb nasazovaných ve třech referenčních hospodářských cyklech v daném rybníce, v kg,
qR = průměrná hmotnost násad jednotlivých druhů ryb nasazovaných ve třech referenčních hospodářských cyklech v daném rybníce, v kg,
BR = obvyklé ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu15) v posledním roce hospodářského cyklu, za který žadatel uplatňuje náhradu, jednotlivých druhů ryb nasazovaných ve třech referenčních hospodářských cyklech do daného rybníka, v Kč/kg,
Q0 = hmotnost výlovků jednotlivých druhů ryb z daného rybníka v hospodářském cyklu, za který žadatel uplatňuje náhradu, v kg,
q0 = hmotnost násad jednotlivých druhů ryb nasazených v daném rybníce v hospodářském cyklu, za který žadatel uplatňuje náhradu, v kg,
B0 = obvyklé ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu15) jednotlivých druhů ryb v posledním roce cyklu, za který žadatel uplatňuje náhradu, v Kč/kg.

Třemi referenčními jedno- nebo vícehorkovými hospodářskými cykly jsou tři poslední hospodářské cykly rybníka, doložitelné v evidenci hospodaření a dosaženého hospodářského výsledku12), před nabytím právní moci rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož omezení plyne. 

10. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření při rybničním hospodaření v případě, kdy nelze postupovat podle bodu 8 nebo 9, se vypočte 

a) v důsledku mimořádného opatření jednorázově podle vzorce

NV3 = CV,

kde

NV3 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku mimořádného opatření v Kč,
CV = ekonomicky oprávněné náklady na mimořádná opatření v Kč,

b) v důsledku nákladově náročnějšího opatření jednorázově podle vzorce

NV4 = DV – EV,

kde

NV4 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku nákladově náročnějšího opatření v Kč, 
DV = ekonomicky oprávněné náklady na nákladově náročnější opatření v Kč,
EV = ekonomicky oprávněné náklady na obvyklý způsob hospodaření v Kč.


