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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 21. února 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací k vymáhání regresních nároků v případech, 

kdy stát uhradil škodu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.  

Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

a) Informaci o uhrazených škodách či finančním zadostiučinění za nemajetkovou újmu, 

které byly ministerstvem uhrazeny z titulu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 

za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem v kalendářním roce 2017. Postačí nám základní informace o počtu případů 

a celkové výši uhrazené škody (například ministerstvo uhradilo škodu a nemajetkovou 

újmu v 10 případech, celková souhrnná částka zaplacená třetím osobám činí XX Kč). 

b) Informaci v kolika případech a v jaké výši z výše uvedených uhrazených plateb 

v roce 2017 byl uplatněn regresní nárok ve smyslu § 16 a násl. zákona č. 82/1998 

Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem a jaká částka byla jako regresní nárok státu 

proplacena odpovědnými osobami, případně zda je nárok vymáhán soudně (například 

regresní nárok byl uplatněn ve třech případech v souhrnné částce X Kč; regresní nárok 

byl uhrazen pouze v jednom případě v částce X Kč a v jednom případě je nárok ve výši X 

Kč vymáhán soudně). 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad a) MŽP uhradilo v roce 2017 škodu v 1 případě, odškodnění bylo přiznáno po proběhlém 

soudním řízení ve výši 14675 Kč s úrokem z prodlení, který činil 2774 Kč. 

Ad b) Regresní nárok ve smyslu § 16 a násl. zákona č. 82/1998 Sb. uplatněn nebyl. 
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S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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