
Samostatné oddělení tiskové a PR 

Vršovická 65 

100 10  Praha 10 

 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

(+420) 26712-1111  

posta@mzp.cz 

ISDS: 9gsaax4  

www.mzp.cz 

1/2 

Praha dne 6. srpna 2019 

Č. j.: MZP/2019/130/631 

Sp. zn.: ZN/MZP/2019/130/279 

Vaše č. j.:  

Vyřizuje: Mgr. Šamonilová 

Tel.: 267 122 167 

E-mail: Stepanka.Samonilova@mzp.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 28. července 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se požadavku na:  

poskytnutí informace o vyplacených finančních náhradách za újmu vzniklou omezením lesního 

hospodaření dle vyhlášky č. 335/2006 Sb.; zaslání přehledu vyplacených finančních náhrad 

za každý kalendářní rok v období 2010-2018 s rozlišením příjemců těchto náhrad. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Vámi požadovaný přehled vyplacených finančních náhrad za každý kalendářní rok v období 

2010-2018, s rozlišením příjemců těchto náhrad, vyplacených za újmu vzniklou omezením 

lesního hospodaření dle vyhlášky č. 335/2006 Sb. MŽP k dispozici nemá, neboť není v této 

záležitosti povinným subjektem. 

Důvodem je povinnost MŽP shromažďovat informace dle § 58 (náhrada za ztížení zemědělského 

nebo lesního hospodaření) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. MŽP tedy eviduje souhrnné finanční platby určené, jak majitelům lesních 

pozemků, tak majitelům zemědělské půdy a také vlastníkům rybníků s chovem ryb nebo vodní 

drůbeže (resp. nájemcům). 

Pokud Vám bude vyhovovat zaslat souhrn předmětných finančních náhrad podle § 58 zákona 

č. 114/1992 Sb., který máme k dispozici, je třeba zaslat novou žádost s tímto požadavkem.  

Informace týkající se finančních náhrad za ztížení lesního hospodaření, které upravuje vyhláška 

č. 335/2006 Sb. Vám poskytnou tyto povinné subjekty: Agentura ochrany přírody a krajiny 

(Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 – Chodov, aopkcr@nature.cz, http://www.nature.cz), 
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Správa národního parku Šumava (pro CHKO Šumava), Správa národního parku České Švýcarsko 

(pro CHKO Labské pískovce), na území národních parků jsou příslušným orgánem správy 

národních parků a na území vojenských újezdů jsou to újezdní úřady.  

Z výše uvedeného důvodu MŽP podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost 

o informace odkládá. 

S pozdravem 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

elektronicky podepsáno 
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