Příloha č. 3 k vyhlášce č. 335/2006 Sb.

Způsob určení výše náhrady

1. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji, se vypočte podle vzorce
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kde
NL1 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji v Kč,
r = celková upravená potenciální renta z lesa, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4 vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v Kč/m2,
Hlpa = hodnota lesního porostu v roce ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji vypočtená podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v Kč,
p = plocha, na které došlo k újmě, v m2.

Padesát let se na pozemku, za který je náhrada požadována, hradí za omezení vzniklé v důsledku ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji  náhrada újmy za hodnotu lesního porostu (0,0318 . Hlpa) a celková upravená potenciální renta z lesa (r . p), dále se hradí pouze celková upravená potenciální renta z lesa (r . p).

Došlo-li k ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hodnota lesního porostu ponechaná samovolnému vývoji se ocení ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin lesního porostu 
a)	mající za následek zhoršení produkčních možností se vypočte
1.	v lesích zvláštního určení8) a v lesích hospodářských9) na území první zóny chráněných krajinných oblastí podle vzorce
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,

kde
NL2 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin lesního porostu mající za následek zhoršení produkčních možností v Kč,
Hlpu1 / u1 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu se skladbou dřevin v předchozím produkčním cyklu s uplatněnou srážkou za porosty dřevin s výrazně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, apod.)10) v Kč,
Hlpu2 / u2 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu s nařízenou skladbou dřevin s uplatněnou srážkou za porosty dřevin s výrazně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, apod.)10) v Kč,

2.	v lesích hospodářských s výjimkou lesů hospodářských na území první zóny chráněných krajinných oblastí podle vzorce
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,

kde
NL3 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin lesního porostu mající za následek zhoršení produkčních možností v Kč,
Hlpu3 / u3 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu se skladbou dřevin plánovanou v oblastním plánu rozvoje lesů (bez uplatnění  srážek) v Kč,
Hlpu4 / u4 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu s nařízenou skladbou dřevin s uplatněnou srážkou za porosty dřevin s výrazně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, apod.)10) v Kč,

b)	mající za následek zvýšené náklady se vypočte jednorázově
1.	v lesích zvláštního určení a v lesích hospodářských na území první zóny chráněných krajinných oblastí podle vzorce
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,

kde
NL4 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin mající za následek zvýšené náklady v Kč,
n1 = ekonomicky oprávněné náklady na zajištěnou kulturu nařízené skladby dřevin v Kč,
n2 = ekonomicky oprávněné náklady na zajištěnou kulturu skladby dřevin předchozího produkčního cyklu v Kč,

2.	v lesích hospodářských s výjimkou lesů hospodářských na území první zóny chráněných krajinných oblastí podle vzorce
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,

kde
NL5 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku změny skladby dřevin mající za následek zvýšené náklady v Kč,
n3 = ekonomicky oprávněné náklady na zajištěnou kulturu nařízené skladby dřevin v Kč,
n4 = ekonomicky oprávněné náklady na zajištěnou kulturu skladby dřevin plánované v oblastním plánu rozvoje lesů v Kč.

3. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí se vypočte podle vzorce

file_5.png

,

kde
NL6 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí v Kč,
Hlpu5 / u5 = hodnota průměrného mýtního přírůstu hospodářského souboru pro obmýtí stanovené jako první hodnota obmýtí doporučeného pro příslušný hospodářský soubor ve vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů, (bez uplatnění srážek) v Kč,
Hlpu6 / u6 = hodnota průměrného mýtního přírůstu hospodářského souboru v nařízeném obmýtí (bez uplatnění srážek) v Kč.

Hodnoty lesního porostu dle skupin lesních dřevin smrk, borovice, jedle, dub a buk a bonit pro obmýtí, které nejsou stanoveny ve vyhlášce č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
4. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého se vypočte podle vzorce
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,

kde
NL7 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého v Kč,
Hlpu7/ u7 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu s vysokým tvarem lesa  (bez uplatnění  srážek) v Kč, 
Hlpu8 / u8 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu s nařízeným tvarem lesa s uplatněnou srážkou na tvar lesa nízkého v Kč.

5. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku snížení zakmenění lesního porostu se vypočte podle vzorce
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,

kde
NL8 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku snížení zakmenění lesního porostu v Kč,
r = celková upravená potenciální renta z lesa, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4 vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v Kč/m2,
K = koeficient rozsahu omezení, který se určí jako podíl nařízeného a původního zakmenění,
p = plocha, na které došlo k újmě, v m2.

6. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku dočasného omezení mýtních těžeb na dobu do konce platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, trvá-li omezení déle než jeden rok, v případě, že vlastník nebo nájemce nemůže v rámci povolené maximální celkové výše těžeb přesunout mýtní těžbu ve srovnatelných sortimentech surového dříví do jiných porostů, se vypočte podle vzorce 
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kde 
NL9 = roční výše náhrady újmy vzniklé v důsledku dočasného omezení mýtních těžeb v Kč,
Hlpa1 = hodnota lesního porostu, vypočtená podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v němž bylo nařízeno omezení, za které je náhrada požadována, v Kč,
Hlpa2 = hodnota lesního porostu, vypočtená podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, do něhož byla část mýtní těžby z porostů s nařízeným omezením přesunuta, v Kč,
V1 = výše povolené mýtní těžby s nařízeným omezením, za které je náhrada požadována, v m3,
V2 = celková zásoba dříví, zjištěná podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, v lesním porostu, v němž bylo nařízeno omezení, za které je náhrada požadována, v Kč,
V3 = výše povolené mýtní těžby s omezením, přesunutá do náhradního lesního porostu, v m3,
V4 = celková zásoba dříví, zjištěná podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, přesunutá do náhradního lesního porostu, v Kč,
pp = průměrná úroková sazba PRIBOR v %, kotovaná Českou národní bankou pro splatnost 1 roku za období kalendářního roku, za který je náhrada požadována, v %.

7. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2 se vypočte jednorázově podle vzorce
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kde
NL10 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku ponechání stromů do jejich fyzického rozpadu v Kč,
Hlpa = hodnota lesního porostu vypočtená podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v němž bylo nařízeno omezení, za které je náhrada požadována, v Kč,
V6 = celková zásoba dříví podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí v m3,
V5 = objem stromů ponechaných fyzickému rozpadu v m3.

Zakmenění se počítá na základě skutečné a tabulkové zásoby dřevin11). 

8. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu se vypočte  jednorázově podle vzorce
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,

kde
NL11 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku ponechání ležícího dříví v porostu v Kč,
Hm = objem dřevní hmoty podle jednotlivých dřevin a sortimentů v m3,
Cs = obvyklá cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu12) surového dříví na odvozním místě v Kč/m3,
Ts = ekonomicky oprávněné náklady na soustřeďování dříví na odvozní místo v Kč/m3.

9. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření se vypočte 
a)	v důsledku mimořádného opatření  jednorázově podle vzorce
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,

kde
NL12 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku mimořádného opatření v Kč,
Km = ekonomicky oprávněné náklady na mimořádné opatření v Kč,

b)	v důsledku nákladově náročnějšího opatření  jednorázově podle vzorce
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,

kde
NL13 = jednorázová náhrada újmy vzniklé v důsledku nákladově náročnějšího opatření v Kč,
Kn = ekonomicky oprávněné náklady na nákladově náročnější opatření v Kč,
Ko = ekonomicky oprávněné náklady na obvyklý způsob hospodaření v Kč.

10. Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku omezené výše povolených těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu se v případech, kdy nelze postupovat podle bodů 1, 3 nebo 4 této přílohy, vypočte podle vzorce
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kde
NL14 = roční náhrada újmy vzniklé v důsledku omezené výše povolených těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu v Kč,
Hlpa – hodnota lesního porostu vypočtená podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v němž je nařízeno omezení, za které je náhrada požadována, v Kč,
V7 = celková zásoba dříví podle lesního hospodářského plánu v m3,
V8 = výše povolené těžby bez omezení, v m3,
V9 = výše povolené těžby s omezením, za které se poskytuje náhrada v m3,
pp = průměrná úroková sazba PRIBOR v %, kotovaná Českou národní bankou pro splatnost 1 roku za období kalendářního roku, za který je náhrada požadována, v %.

__________
8)	§ 8 zákona č. 289/1995 Sb.
9)	§ 9 zákona č. 289/1995 Sb.
10)	Příloha č. 29 k vyhlášce č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. , o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
11)	§ 7 písm. f) vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
12)	§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

