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

přístupu k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 25. 7. 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů. Ve své žádosti uvádíte, že požadované informace sbíráte v souvislosti se 

svou diplomovou prací pro statistické vyhodnocení a další analýzu, jejímž předmětem je 

vyřizování žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 

řád), a uplatnění institutu regresní úhrady podle § 16 a § 17 zákona č. 82/1998 Sb. 

Ve své žádosti požadujete poskytnout za období 2010 až 2017 (pro každý rok zvlášť) tyto 

informace: 

1. Počet došlých a šetřených žádostí (uplatněných nároků) o náhradu škody dle § 14 zákona 

č. 82/1998 Sb. 

2. Počet žádostí v rozdělení podle důvodu nároku a to v členění, v jakém Ministerstvo evidenci 

vede. Alternativně výčet oblastí, které převažují či se opakují, jako důvod uplatněného 

nároku. 

3. Počet šetřených žádostí, kterým bylo vyhověno zcela. 

4. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zčásti. 

5. Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno. 

6. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zcela nebo zčásti mimosoudně. 

7. Výše přiznaného/vyplaceného odškodnění na základě zákona č. 82/1998 Sb. mimosoudně. 

8. Počet žádostí, které byly následně uplatněny u soudu. 

9. Počet případů, kdy soud vyhověl zcela. 

10. Počet případů, kdy soud vyhověl zčásti. 
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11. Počet případů, které byly soudem zamítnuty. 

12. Výše vyplaceného odškodnění na základě pravomocných rozsudků. 

13. Průměrná doba vyřízení žádosti podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb. 

14. Počet případů uplatnění institutu regresní úhrady ve smyslu § 16 až § 18 zákona č. 82/1998 

Sb. 

15. Počet případů, ve kterých byla regresní úhrada vymožena zpět. 

16. Výše regresní úhrady, která byla vymožena zpět. 

17. Jak je v úřadu řešena problematika regresních úhrad, tedy např. kdo rozhoduje o tom, zda 

regresní úhradu vymáhat, zda je to na návrh nebo i bez návrhu, existuje k tomu účelu 

nějaký orgán, jaký je procesní postup? Existuje-li metodický pokyn, manuál či obdobný 

dokument, který se týká regresních úhrad, prosím o jeho zaslání. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) a 2) V příloze Vám posíláme výtah z interního materiálu – Přehled civilních peněžitých 

soudních sporů a nároků vůči ČR – MŽP, který datuje soudní spory od roku 2015 

a je aktuální k lednu 2018. MŽP nemá k dispozici žádnou souhrnnou evidenci 

o soudních sporech do roku 2015. 

Ad 3) – 7) Náhrady škody byly za sledované období vypláceny výhradně na základě soudních 

rozhodnutí. 

Ad 8) – 11) V příloze Vám posíláme výtah z interního materiálu – Přehled civilních peněžitých 

soudních sporů a nároků vůči ČR – MŽP, který datuje soudní spory od roku 2015 

a je aktuální k lednu 2018. MŽP nemá k dispozici žádnou souhrnnou evidenci 

o soudních sporech do roku 2015. 

Ad 12) 2010 – není k dispozici 

 2011 – 17435,30 Kč 

 2012 – 0 Kč 

 2013 – 13999 Kč 

 2014 – 87125,20 Kč 

 2015 – 535607 Kč 

 2016 – 0 Kč 

 2017 – 267470 Kč 

 

Ad 13)  Průměrná doba projednání činí 4 až 6 měsíců. 

Ad 14) – 16) S odstupem času nelze zjistit, z jakých důvodů nebyly požadovány regresivní 

náhrady v letech 2010 – 2014. V letech 2015 – 2017 nebyla uplatněna regresivní 
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náhrada v žádném řešeném sporu. V letech 2015 – 2017 nebyl shledán důvod 

k postupu podle ustanovení § 16 a násl. zákona 82/1998 Sb. a požadovat 

regresivní náhradu na územních celcích v přenesené působnosti, pokud škodu 

způsobily. Tzn., že nebyla využita možnost uplatnit regresní náhradu vůči obcím 

a krajům. Stejně tak nebyl dán důvod k postupu podle ustanovení § 17 odst. 1 

zákona č. 82/1998 Sb. a požadovat regresivní náhradu od těch, kteří se při 

činnosti státního orgánu podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí či na 

nesprávném úředním postupu a byli k rozhodnutí či úřednímu postupu oprávněni. 

Nebylo shledáno zavinění, které je nutno prokázat. Rozdílný právní názor či výklad 

dané problematiky nelze pokládat za zaviněné porušení povinnosti. 

Ad 17)  Na MŽP nebyl vydán žádný vnitřní předpis či směrnice o regresivní úhradě 

a k vymáhání regresivních náhrad. 

 

V případě, že by Váš zájem na vyhledání informací trval, MŽP by toto mimořádně rozsáhlé 

vyhledávání bylo nuceno zpoplatnit (fyzické vyhledávání informací v archivu atd.). Na základě 

kvalifikovaného odhadu by časová náročnost na vyhledání informací jedním pracovníkem 

dosahovala 50 – 70 hodin, což by při aktuální sazbě 215 Kč za každou celou 1 hodinu 

mimořádně rozsáhlého vyhledávání jedním zaměstnancem činilo 10750 Kč – 15050 Kč. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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