ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 4825/2012 KHEJ/3

datum: 20. 3. 2012

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážený pane,
obdrželi jsme Vaši písemnou žádost o poskytnutí informace ve věci náhrady ušlého zisku jako součásti věcné škody,
vyvolané možnou evakuací části města Tábora z důvodu nálezu nevybuchlé munice ve vodní nádrži Jordán. Dotaz souvisí
se zněním § 30 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona“).
Stavební úpravy a související vypuštění vodní nádrže Jordán jsou vyvolané z důvodu, že v současnosti nemá tato vodní
nádrž žádnou funkční spodní výpust. V souladu s platnou vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní
díla, ve znění pozdějších předpisů musí mít každá přehrada nejméně dvě samostatně použitelné, funkčně na sobě
nezávislé spodní výpusti s třemi uzávěry. Proto probíhají uvedené stavební úpravy na vodní nádrži. Součástí těchto prací je
i pyrotechnický průzkum dna vodní nádrže, ve které se mohou nacházet nevybuchlé letecké pumy z II. světové války.
Bezpečná likvidace těchto pum, v případě jejich nálezu, vyvolá řadu opatření k ochraně zdraví, životů a majetku fyzických
i právnických osob. Jedním z těchto opatření může být i vyhlášení evakuace velitelem zásahu, které je opatřením
k záchraně životů, zdraví a majetku a tudíž plnění právem uložených povinností pro velitele zásahu dle § 19 odst. 3 zákona,
případně pro starostu obce dle § 16 zákona.
V souladu s uvedeným § 30 zákona odpovídá stát prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje za škodu
způsobenou právnických a fyzickým osobám vzniklou v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi
a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona. Důležité je, aby škoda vznikla:
1.

Při činnosti složek IZS nebo orgánů koordinujících záchranné a likvidační práce; touto činností je vstup osob
provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemcích a stavbách a použití nezbytné techniky, provedení
terénních

úprav,

budování

ochranných

staveb,

vyklizení

pozemku

a

odstranění

staveb,

jejich

částí

a porostů, jak je upraveno v § 23 odst. 2 písm. b) zákona. Při této činnosti může dojít k věcné škodě na majetku
fyzických a právnických osob, jež se opatření dotknou.
2.

Na věcném prostředku, k jehož poskytnutí byla právnická nebo fyzická osoba vyzvána dle §§ 16 a 19 zákona a navíc
ke škodě došlo v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi složek IZS, jak je uvedeno
v § 23 odst. 2 písm. a) zákona.
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Pokud bude škoda prokázána, může poškozený požadovat náhradu skutečné škody, tak i ušlého zisku, což prakticky
znamená, že poškozený nemohl v důsledku škodné události věcný prostředek užívat a tudíž nemohl dosáhnout určitých
výnosů, respektive mu ušel zisk. Stanovení výše ušlého zisku není libovolné a musí být provedeno tak, aby byla zjištěna
pravděpodobná výše blížící se podle běžného uvažování jistotě. Náhrada ušlého zisku nepředstavuje náhradu ušlých tržeb.
Musí být tudíž také prokázáno, že při určitém běhu událostí, tj. běžném užívání věcného prostředku, by byl určitý zisk
dosažen.
Výše uvedený zákon rovněž upravuje v § 29 náhrady za omezení výkonu vlastnického nebo užívacího práva k nemovitosti,
a to dle míry omezení jeho majetkových práv. Náhrady se řeší podle zvláštního právního předpisu, kterým může být
například občanský zákoník nebo obchodní zákoník.
Konkrétní podmínky přiznání náhrady při nuceném odstavení výrobních kapacit si vyžadují odborné stanovisko gestora
zákona. O konkrétních podmínkách pro případné poskytnutí náhrady Vás budeme informovat ihned po obdržení uvedeného
vyjádření. Odpovědnými osobami pro další konzultace jsou: Ing. Marta Spálenková, tel. 386 720 262, vedoucí oddělení
krizového řízení, odbor kancelář hejtmana, Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, pracovník oddělení krizového řízení, odbor
kancelář hejtmana a JUDr. Lukáš Glaser, tel. 386 720 233, právník, odbor legislativní a vnitřních věcí krajského úřadu, za
městský úřad Tábor je pověřenou osobou Ing. Oldřich Semrád, tel. 381 486 359, pracovník pro krizové řízení.

S přátelským pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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