
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 25. června 2020 

Č. j.: MZP/2020/130/522 

Sp. zn.: ZN/MZP/2020/130/188 

Vaše č. j.:  

Vyřizuje: Mgr. Pšeničková 

Tel.: 267 122 436 

E-mail: Martina.Psenickova@mzp.cz  

 

 

 

 

 

 

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

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 15. června 2020 Vaši 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Kterého dne, měsíce a roku postoupila Správa národního parku Šumava Ministerstvu 

životního prostředí k posouzení naši žádost o proplacení náhrady újmy společnosti Městské 

lesy Volary, s.r.o., vzniklé v roce 2018 na území Národního parku Šumava za ponechání 

lesa samovolnému vývoji, v požadované výši 677 425 Kč.  

2. Kterého dne, měsíce a roku postoupila Správa národního parku Šumava Ministerstvu 

životního prostředí k posouzení naši žádost o proplacení náhrady újmy společnosti Městské 

lesy Volary, s.r.o., vzniklé v roce 2018 v lesních porostech zařazených do I. zóny ochrany 

přírody Národního parku Šumava – jiná omezení - 1/10 etátu, v požadované výši 333 626 

Kč.  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Žádost o proplacení náhrady újmy společnosti Městské lesy Volary, s.r.o., vzniklé v roce 

2018 na území Národního parku Šumava v důsledku ponechání lesa samovolnému vývoji, 

v požadované výši 677 425 Kč, ministerstvu nebyla postoupena. Tato žádost byla Správou 

Národního parku Šumava vyřízena bez námitek ze strany žadatele. 

Ad 2) Žádost o proplacení náhrady újmy společnosti Městské lesy Volary, s.r.o., vzniklé v roce 

2018 v lesních porostech zařazených do I. zóny ochrany přírody Národního parku Šumava 

– jiná omezení - 1/10 etátu, v požadované výši 333 626 Kč, byla ministerstvu postoupena 

dne 7. října 2019, ne však k přímému posouzení, tj. vyřízení žádosti, ale jako podklad pro 
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přehodnocení postupu Správy Národního parku Šumava. Žadatel o náhradu proti posouzení 

své žádosti uplatnil námitky.   

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení 

zemědělského nebo lesního hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ministerstvo neposuzuje. K posuzování 

těchto žádostí jsou zákonem zmocněny na území národních parků příslušné správy národních 

parků a na ostatním území Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, nikoliv ministerstvo. Pouze 

v případech, kdy žadatel o náhradu uplatní námitky proti posouzení žádosti provedeném resortní 

organizací, postupují resortní organizace námitky s příslušnou dokumentací vč. žádosti 

ministerstvu. Ministerstvo poté neposuzuje žádost, ale metodickou správnost postupu resortní 

organizace při jejím posuzování, a případně doporučí, jak by mělo být správně postupováno. 

Resortní organizace jsou oprávněny obrátit se v případě vzniklých rozporů na ministerstvo, 

kterým jsou v souladu s organizačním řádem ministerstva řízeny.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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