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

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 14. února 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Ve své žádosti požadujete 

poskytnout informaci, zda MŽP eviduje počty odstřelených kormoránů velkých na území 

jednotlivých krajů ČR. V případě, že ano, požadujete tyto informace poskytnout za období 

2000 – 2019. Dále v žádosti požadujete poskytnutí informace, zda je pravda, že stát vyplácí od 

listopadu 2018 za každého zastřeleného kormorána 500 Kč, a pokud ano, kolik již bylo 

vyplaceno. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Do gesce resortu životního prostředí spadá ochrana přírody a v rámci ní také tzv. obecná 

ochrana volně žijících ptáků (včetně kormorán velkého) v návaznosti na Směrnici 2009/147/ES 

o ochraně volně žijících ptáků, nicméně Váš dotaz se týká údajů souvisejících primárně 

s výkonem práva myslivosti. S ohledem na uvedené doporučujeme z hlediska počtu ulovených 

jedinců kormorána velkého využít veřejně dostupné údaje myslivecké statistiky (Roční výkaz 

o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR), které naleznete pod odkazem: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/statistika/myslivecka-statistika.html .  

MŽP shromažďuje v rámci zmíněné působnosti v oblasti obecné ochrany volně žijících ptáků 

informace o uplatněných odchylných postupech (vydaných povoleních dle § 5b zákona 

č. 114/1992 Sb.) od jednotlivých obcí s rozšířenou působností souhrnně - tedy z hlediska všech 

ze zákona přípustných důvodů pro povolení a forem zásahů (nejen usmrcení) a za všechny 

druhy ptáků. I z tohoto důvodu je proto pro Vaše účely vhodnější čerpat údaje o počtu 

usmrcených kormoránů z uvedené myslivecké statistiky. 

V případě informací o příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého (tzv. 

zástřelného), hrazených na základě § 41a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., je nezbytné obrátit se 
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na Ministerstvo zemědělství, které je poskytovatelem těchto finančních příspěvků. Z výše 

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

o poskytnutí informace v této části odkládá.  

 

S pozdravem 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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