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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 5. února 2021 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí informací o počtu uplatněných nároků na náhradu škody
a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v roce 2019 a 2020 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. Současně žádáte o poskytnutí
informace o počtu podaných 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. Spolu s tím požadujete uvést a vyčíslit nároky o nichž soudy
pravomocně rozhodly ve prospěch žalobců a v jejich neprospěch. Závěrem požadujete
poskytnutí informací o současném počtu zaměstnanců, kteří za ministerstvo náhrady škody
a újmy a regresní úhrady, byť i jen zčásti vyřizují, a informaci o počtu z nich, kteří mají
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
právního směru, s případným vyloučením těch informací, u nichž to stanoví zákon.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
V příloze Vám posíláme požadované informace ze období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020
zanesené v tabulce.
Dodáváme, že agendu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, za ministerstvo vykonává odbor právní
a řízení státní správy (430), oddělení řízení státní správy (432). Konkrétně agendu vyřizují dvě
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osoby ve služebním poměru, obě osoby disponují ukončeným vysokoškolským vzděláním
v magisterském studijním programu Právo a právní věda (úplné právní vzdělání).

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