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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 „MŽP“) obdrželo dne 30. 3. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o územních a stavebních řízení. 

Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1) Kolik finančních prostředků bylo v České republice poskytnuto z titulu náhrady škody 

podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými 

zvláště chráněnými živočichy za rok 2017 a kolik za první tři měsíce roku 2018? 

2) Kolik z těchto finančních prostředků bylo poskytnuto jako náhrada škody způsobené 

vlkem? 

3) Kolik bylo podáno žádostí o náhradu škody podle zákona č. 115/2000 Sb., 

o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 

za první tři měsíce roku 2018? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Proplácení náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod 

způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, je zajišťováno prostřednictvím 

krajských úřadů přímo ze státního rozpočtu Ministerstvem financí České republiky (dále 

jen „MF“). MŽP je věcným a metodickým gestorem zákona č. 115/2000 Sb., ale údaji 

o aktuálně podaných žádostech nebo proplácených náhradách škod přímo nedisponuje. 

MF předává MŽP souhrnné údaje vždy zpětně za předchozí období, z tohoto důvodu níže 

uvádíme pouze údaje za rok 2017 poskytnuté MF. 
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V roce 2017 bylo jako náhrada za škody podle zákona č. 115/2000 Sb. celkem proplaceno 

23 875 876, 45 Kč a z toho 788 089 Kč připadlo na škody způsobené vlkem.  

Dodáváme, že v případě škod vzniklých v tomto roce bude většina podaných žádostí ještě 

v procesu posuzování ze strany krajských úřadů a údaje o výši proplacených náhrad tak 

nebudou zatím k dispozici. Informaci o samotném počtu podaných žádostí je však možné 

získat od jednotlivých krajských úřadů.  

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 


