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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 3. září 2020 Vaši žádost
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Konkrétně žádáte poskytnout
následující informace:
1.

Počet právě probíhajících soudních řízení, ve kterých se žalobce domáhá na základě
ustanovení § 13 a § 14 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) (dále jen
„zákon o odpovědnosti za škodu“) náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem
spočívajícím v řádném neprovedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU
ze dne 4. 7. 2012, o odpadních elektrických zařízeních (dále jen „Směrnice“), a to i s uvedením
příslušných spisových značek předmětných soudních řízení a daty, kdy tato soudní řízení byla
zahájena.

2.

Počet uplatněných nároků u nadepsaného ústředního správního úřadu na náhradu škody podle
§ 14 odst. 1 zákona o odpovědnosti za škodu, která byla způsobena nesprávným úředním
postupem spočívajícím v řádném neprovedení Směrnice spolu s informacemi, kdy přesně byly
tyto nároky na škodu uplatněny.

3.

Zaslání všech rozhodnutí, kterými byla přiznána náhrada škody podle § 15 zákona
o odpovědnosti za škodu, která byla způsobena nesprávným úředním postupem spočívajícím
v řádném neprovedení Směrnice spolu s informacemi.

4.

Zaslání rozsudku Městského soudu v Praze, který jím byl vydán v soudním řízení sp. zn. 62Co
225/2018, spolu s rozsudkem soudu nižšího stupně, který tomuto rozsudku Městského soudu
v Praze předcházel, a to i s žalobou uvedené soudní řízení začínající, jakož i se změnami
žalobních návrhů ve výše uvedených řízeních, stejně jako odvolání podané proti rozsudku
prvního stupně a vyjádření se k němu žalobcem.
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5.

Zaslání rozsudku Městského soudu v Praze, který jím byl vydán v soudním řízení sp. zn. 23Co
251/2018, spolu s rozsudkem soudu nižšího stupně, který tomuto rozsudku Městského soudu
v Praze předcházel, a to i s žalobou uvedené soudní řízení začínající, jakož i se změnami
žalobních návrhů ve výše uvedených řízeních, stejně jako odvolání podané proti rozsudku
prvního stupně a vyjádření se k němu žalobcem.

6.

Zaslání rozsudku Městského soudu v Praze, který jím byl vydán v soudním řízení sp. zn. 70Co
302/2018, spolu s rozsudkem soudu nižšího stupně, který tomuto rozsudku Městského soudu
v Praze předcházel, a to i s žalobou uvedené soudní řízení začínající, jakož i se změnami
žalobních návrhů ve výše uvedených řízeních, stejně jako odvolání podané proti rozsudku
prvního stupně a vyjádření se k němu žalobcem.

7.

Zaslání všech rozsudků soudů, které byly vydány v soudních řízeních, ve kterých se žalobce
domáhal náhrady škody na základě ustanovení § 13 a § 14 zákona o odpovědnosti za škodu
způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v řádném neprovedení Směrnice,
a to i s žalobami výše uvedená řízení začínající, jakož i se změnami žalobních návrhů ve výše
uvedených řízeních.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1), 2)

V příloze Vám ve formě tabulky posíláme požadované informace.

Ad 3)

K tomuto bodu žádosti vydalo ministerstvo dne 2. října 2020, pod č. j.
MZP/2020/130/815, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich
neexistence.

Ad 4), 7)

V příloze Vám posíláme požadované rozsudky. Pokud jde o poskytnutí předmětných
žalob, ministerstvo vydalo v této věci dne 2. října 2020, pod č. j. MZP/2020/130/815,
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c),
§ 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí Vám
bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
Příloha
dle textu
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