
V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bych chtěl tímto požádat Ministerstvo financí České 
republiky, jako ústřední orgán státní správy podle § 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších 
předpisů,o sdělení následujících informací: 
 - kolik bylo ze státního rozpočtu vyplaceno na náhradách škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů v létech 2000 - 2013  
pro tyto druhy: 
 - vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a vydra říční. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Ministerstvo financí obdrželo dne 6. 7. 2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doplněnou dne 8. 7. 2014, 
v níž se domáháte poskytnutí následujících informací: 
 
 ,,Kolik bylo ze státního rozpočtu vyplaceno na náhradách škod způsobených vybranými 
zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod 
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů v létech 
2000 - 2013 pro tyto druhy: - vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a vydra říční.“. 
 
 Dotaci ze státního rozpočtu na náhradu škod způsobených podle zákona č. 115/2000 
Sb. do konce roku 2002 uvolňovaly okresní úřady. V souvislosti s realizací reformy veřejné 
správy, po zániku okresních úřadů v roce 2003, přešla tato činnost podle zákona č. 320/2002 
Sb. do působnosti kraje a je na základě příslušných právních předpisů financována ze státního 
rozpočtu. Protože financování územních samosprávných celků zaštiťuje Ministerstvo financí, 
stala se financující kapitolou pro tyto činnosti kapitola Všeobecná pokladní správa (VPS). 
 
 Ve státním rozpočtu na příslušný rok je částka určená na úhradu škod způsobených dle 
výše jmenovaného zákona rozpočtována ve výdajích kapitoly VPS, finanční prostředky jsou 
uvolňovány z položky „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ 
avšak nikoli dle druhů, ale jednou souhrnnou částkou. 
 
 Ministerstvu financí nevyplývá ze zákona povinnost evidovat výši poskytnutých 
dotací dle jednotlivých druhů chráněných živočichů, statistika se vede pouze pro vnitřní 
potřeby ministerstva. 
 
 Na základě výše uvedeného Vám sdělujeme následující. Požadovaná data za roky 
2000 – 2002 nemá Ministerstvo financí k dispozici. Vzhledem k tomu, že je vyplácely okresní 
úřady, a jejichž činnost v této agendě přešla na krajské úřady, je nutné se s touto žádostí 
obrátit na krajské úřady, kde by uvedená data měla být k dispozici.  
 
 Dále v příloze zasíláme přehled škod způsobených dle zákona č. 115/2000 Sb., o 
poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění 
pozdějších předpisů za období 2003 – 2013. Za roky 2003 - 2004 není k dispozici přehled 
náhrad dle jednotlivých druhů živočichů. Vzhledem k tomu, že uvedené náhrady vyplácely 
krajské úřady, měly by mít k dispozici uvedené statistiky za svůj územní obvod. 
 
 



 
 


