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203. N ař íz e n í v l á d y o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených
k řízeným rozlivům povodní
204. N ař íz e n í v l á d y o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při
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203
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2009
o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše
v územích určených k řízeným rozlivům povodní
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 zákona č. 254/
/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění zákona č. 181/2008 Sb., (dále
jen „zákon“):

doručení oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne
skočení prohlídky vypracuje protokol o vzniklé škodě.
(5) Na základě údajů uvedených v protokolu vypracovaném podle odstavce 2 nebo 4 ministerstvo určí
podle zákona a tohoto nařízení výši náhrady škody.

§1
Postup při uplatňování náhrady škody
(1) Právo na náhradu škody se uplatňuje podáním
žádosti poškozeného o náhradu škody způsobené řízeným rozlivem povodně (dále jen „žádost“). Náležitosti
žádosti jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
(2) Žádost se podává Ministerstvu zemědělství
(dále jen „ministerstvo“) bez zbytečného odkladu po
ukončení řízeného rozlivu povodně, kterým se rozumí
vyprázdnění retenčního prostoru. Datum počátku
a ukončení řízeného rozlivu povodně uveřejní ministerstvo na základě informace vlastníka vodního díla na
svých internetových stránkách.

Postup při určení výše náhrady škody
na polních plodinách
Výše náhrady škody na polních plodinách se určí
v závislosti na tržní ceně v době rozlivu a s přihlédnutím
k druhu poškozené polní plodiny a k roční době, ve
které k řízenému rozlivu došlo, a to za každý druh
plodiny zvlášť. Náklady na likvidaci poškozených plodin se nahradí v prokázané výši.

§4

§2

Postup při určení výše náhrady škody na půdě

Postup při zjišťování náhrady škody

Výše náhrady škody na půdě se určí ve výši nákladů na uvedení půdy do původního stavu, s přihlédnutím k možnosti obnovení produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy, k charakteru škody, zejména
k odnosu ornice, vzniklým rýhám, nežádoucím nánosům a kontaminaci půdy. Náklady na uvedení půdy do
původního stavu, včetně nákladů na provedení rozborů
za účelem zjištění znečišťujících látek v půdě v důsledku
řízeného rozlivu povodně a nákladů na odstranění naplavenin, se nahradí v prokázané výši.

(1) Ministerstvo provede prohlídku území, na kterém vznikla škoda řízeným rozlivem povodně, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, pokud se
s poškozeným nedohodne jinak.
(2) Ministerstvo vypracuje nejpozději do 30 dnů
ode dne skončení prohlídky podle odstavce 1 protokol
o vzniklé škodě.
(3) Nelze-li v případě lesních porostů vypracovat
protokol o vzniklé škodě, vypracuje ministerstvo protokol o rozsahu a době zaplavení lesních porostů. Po
zjištění škody podá poškozený ministerstvu bez zbytečného odkladu oznámení o škodě způsobené řízeným
rozlivem povodně na lesních porostech.
(4) Ministerstvo provede další prohlídku území,
na kterém vznikla řízeným rozlivem povodně škoda
na lesních porostech, nejpozději do 15 dnů ode dne

1

§3

§5
Postup při určení výše náhrady škody
na lesních porostech
Při určení výše náhrady škody způsobené na lesních porostech se postupuje podle právního předpisu
upravujícího způsob výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích1).

) Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.
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nákladů na odstranění naplavenin. Tyto náklady se nahradí v prokázané výši.

§6
Postup při určení výše náhrady
škody na stavbě

§7
Účinnost

Výše náhrady škody na stavbě se určí ve výši nákladů na uvedení stavby do původního stavu, včetně

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Šebesta v. r.
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204
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. června 2009
o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy
při povodních v období do 31. července 2009
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 16 odst. 4
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.:

územního rozsahu povodní ministr vnitra, primátor
hlavního města Prahy nebo hejtmani příslušných krajů.
§3

§1
K záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních na území České republiky v období ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do
31. července 2009 se použije nejvýše 1000 vojáků
v činné službě.
§2
O použití vojáků v činné službě rozhodne podle

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně
vojenské techniky, k plnění jejich úkolů podle § 1.
§4
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. července 2009.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr vnitra:
Ing. Pecina, MBA v. r.
Místopředseda vlády a ministr obrany:
MUDr. Barták v. r.
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