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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 28. března 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se poskytnutí informací o počtu 

každoročně uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu 

v letech 2015 až 2018 s rozdělením na nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na 

náhradu škody zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím 

a odděleně pro odpovědnost státu a územních samosprávných celků s vyčíslením ročního 

finančního objemu takto rozdělených nároků bez příslušenství a vyčíslením jejich přiznané 

a uhrazené výše. Dále požadujete poskytnout informace o počtu žalob, jimiž se poškození 

domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu u soudu za stejné období, 

ve stejném členění a s vyčíslením uplatněných nároků bez příslušenství. Současně požadujete 

ve stejném členění uvést a vyčíslit nároky, o nichž soudy rozhodly ve prospěch žalobců, a spolu 

s tím uvést, kolik neúspěšných žalobců podalo proti rozsudkům odvolání. Závěrem žádosti 

požadujete ve stejném členění uvést a vyčíslit nároky, o nichž odvolací soudy rozhodly 

ve prospěch žalobců. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

V příloze Vám posíláme přehled o počtu žádostí a žalob o náhradu škody a zadostiučinění, a to 

v maximálním rozsahu, ve kterém MŽP těmito informacemi v současnosti disponuje. Vyhledání 

a zpracování dalších, podrobnějších, informací MŽP vyhodnotilo jako mimořádně rozsáhlé 

a podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. je oprávněno za něj žádat úhradu. Na základě 

kvalifikovaného odhadu MŽP by vyhledávání těchto informací vyžadovalo 20 hodin čistého času 

dvou zaměstnanců MŽP, přičemž podle platného sazebníku úhrad spojených s pořízením 

informace požaduje MŽP za hodinu práce zaměstnance MŽP 240 Kč. Celková částka k úhradě by 

tedy činila 4800 Kč. V případě, že by Váš zájem na vyhledání informací trval, dovolujeme si Vás 

požádat, abyste nás o tom informoval. Obratem Vám bude zaslána faktura k úhradě. 
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S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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