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Dohoda o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku 

dle ust. § 2897 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 
Statutární město Přerov 
Sídlo: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 
Zastoupené: Ing. Petrem Vránou, primátorem 
IČ: 003012825 
(dále jen „vlastník zatíženého pozemku“) 
 
a 
 
Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   
Zastoupená:   RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem  
IČO:    62933591   
(dále jen „AOPK ČR“) 
 
 
Registrační číslo projektu OPŽP: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013397 

Název projektu: Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí 

 
I. 

Úvodní prohlášení vlastníka zatíženého pozemku o objektu dohody 
 

Vlastník zatíženého pozemku prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví pozemek parc. č. 
6492/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře 40276 m2, 
který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště  Přerov na LV č. 
10001, pro obec a v k.ú. (dále jen „zatížený pozemek“). 

 
 

II. 
Vzdání se práva na náhradu škody 

 
1. Vlastník zatíženého pozemku se tímto v souladu s § 2897 občanského zákoníku dobrovolně 

vzdává práva na náhradu škody za omezení hospodaření na rybníku s chovem ryb nebo 
vodní drůbeže podle ust. § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, a podle souvisejících ustanovení vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky 
a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského 
hospodaření, v platném znění na zatíženém pozemku. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že vzdání se práva na náhradu škody bude ve veřejném seznamu 
zapsáno jako právo věcné, které má tyto věcně právní účinky, a že toto vzdání se práva na 
náhradu škody vzniklé na zatíženém pozemku tak zavazuje nejen současného vlastníka i 
případné další vlastníky či spoluvlastníky zatíženého pozemku, ale působí i proti všem 
pozdějším vlastníkům zatíženého pozemku. Vlastník zatíženého pozemku se zavazuje k 
předání informace o vzdání se práva na náhradu škody případným dalším vlastníkům či 
spoluvlastníkům zatíženého pozemku. 

 

3. Oprávněnou stranou pro účely evidence v katastru nemovitostí dle ust. § 18 odst. 3 vyhl. č. 
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) je AOPK ČR. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že vklad tohoto vzdání se práva na náhradu škody na pozemku do 
katastru nemovitostí provede AOPK ČR.   
 

5. Tato dohoda o vzdání se práva na náhrady škody se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

 
III. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 
 

1. Pro potřeby návrhu na vklad AOPK ČR zpracovává osobní údaje vlastníka zatíženého 
pozemku v rozsahu stanoveném v § 14 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Zpracování 
osobních údajů je prováděno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy 
(zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Obecné nařízení EU 2016/697), 
Informace dle čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení EU 2016/697 lze získat na webu oprávněné 
strany (http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/ochrana-osobnich-udaju/). 
 

2. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi stranami dohody příslušnými 
obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážné vůle, 
že ji považují za určitou a srozumitelnou, že není uzavřena v tísni ani na základě nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. 
 

4. Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou stran dohody. 
 

5. Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Stejnopisy 
obdrží vlastník zatíženého pozemku, AOPK ČR a jedno paré slouží pro zápis do příslušného 
katastru nemovitostí. 

 

6. Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 
podmíněné jeho schválením v Zastupitelstvu města Přerova na jeho ...  zasedání konaném 
dne …………………, usnesením č. ………….. 
 
 
 
 
 
V………………………   dne ………….. 
 

……………………………………………. 
                                                                                      Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova 
 
 
 
 
V ………………………dne……………… 
 
 

………………………………………….. 
RNDr. František Pelc 

ředitel AOPK ČR 


