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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 16. 2. 2017 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se preventivní povinnosti vlastníka lesa při
obecném užívání lesa a ochraně přilehlých nemovitostí. Ve své žádosti požadujete
poskytnout tyto informace:
1) Je ve Vámi řízeném rezortu známa existence rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn.
25 Cdo 2819/2011 ze dne 28.2.2013, ve kterém soud dovodil plnou zodpovědnost
správce lesa (Lesy České republiky, s.p.) za zranění cyklistky pohybující se v lesním
porostu po vyznačené cyklostezce v důsledku pádu části stromu?
2) Přijali jste ve Vámi řízeném rezortu a ve Vám podřízených organizacích nějaká
systematická opatření směřující ke snížení rizika vzniku škod na majetku a zdraví
návštěvníků lesa, respektive na majetku a zdraví vlastníků nemovitostí nacházejících
se v bezprostřední blízkosti lesa? O jaká opatření se jedná? Je k dispozici nějaký
ucelený přehled a rozsah těchto opatření? Vydali jste v tomto směru svým podřízeným
organizacím nějaký metodický pokyn? Je možné případně tyto dokumenty od Vás
získat? Dají se vyčíslit náklady spojené s přijetím takových opatření?
3) Vedete v současnosti Vy nebo Vámi řízené organizace nějaké soudní spory,
ve kterých by byl vůči Vám uplatňován nárok na náhradu škody vzniklé třetím osobám
na lesním pozemku ve Vaší správě, ve kterých by žalobce dovozoval existenci Vaší
právní odpovědnosti za vzniklou škodu z porušení Vaší obecné preventivní povinnosti
(§ 415 občanského zákoníku platného do 31. 12. 2013, respektive § 2900 občanského
zákoníku účinného od 1. 1. 2014)? Můžete stručně charakterizovat tyto spory (jejich
počet, celková žalovaná částka, popřípadě poskytnout dosud vydané rozsudky soudu
ve věci samé, byť nepravomocné)?
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Ministerstvo Vám dne 20. 2. 2017 zaslalo výzvu k doplnění Vaší žádosti, přičemž dne
22. 2. 2017 požadované doplnění obdrželo.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Ad 1) Ano.
Ad 2) Ano. Na pozemcích ve státním vlastnictví, s právem hospodaření resortních
organizací Ministerstva životního prostředí, probíhá ve zvláště chráněných územích
v okolí vyznačených cest zvýšený monitoring rizikových faktorů (např. možnost
pádu dřeviny nebo její části; možnost pádu kamenů ve skalnatých územích).
Zjištěné rizikové případy pak příslušné orgány ochrany přírody řeší individuálně
podle konkrétní situace.
V rámci organizační struktury má Národní park České Švýcarsko již od svého
vzniku zřízenou skalní četu, která zabezpečuje monitorování stability skalních
objektů na území národního parku a provádí běžnou údržbu skalních a lesních
svahů nad sídelními oblastmi, turistickými cestami, veřejnými a místními
komunikacemi.
Žádný ucelený přehled či rozsah těchto opatření ministerstvem zpracován nebyl,
tudíž není k dispozici. Rovněž nebyl v tomto směru vydán žádný metodický pokyn
a ani žádný statistický přehled takových aktivit a s nimi spojených nákladů
ministerstvo nevede.
Ad 3) Žádné soudní spory, kde by byl uplatňován nárok na náhradu škody z předmětných
důvodů vůči ministerstvu, nebo jeho resortním organizacím, vedeny nebyly.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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