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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážená paní magistro, 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. 12. 2017 

Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. V žádosti požadujete informace týkající se regresních úhrad vyplývajících ze 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), ve znění pozdějších předpisů, resp. zrušeného zákona č. 58/1969 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním 
postupem 

Ve struktuře dle Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

1. V kolika případech v jednotlivých letech vyplatil Úřad náhradu škody či nemajetkové újmy, která 
vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního 

postupu ve smyslu citovaných předpisů? – 0 

2. V jaké výši byla jednotlivá odškodnění Úřadem vyplacena? – 0 

3. V kolika případech v jednotlivých letech uplatnil stát prostřednictvím Úřadu nárok na regresní 
úhradu? – 0 

4. Jaké věci se původní řízení o náhradě škody, respektive nemajetkové újmy, týkalo? – nebylo 

takových případů 

5. Vůči kterým subjektům byly regresní úhrady uplatněny? – nebylo takových případů 

6. V jaké výši byly jednotlivé regresní úhrady požadovány? – nebylo takových případů 

7. V kolika případech bylo státu vyhověno zcela, částečně nebo vůbec? V případě plného nebo 
částečného vyhovění nároku, prosím, uveďte rozsah úhrady. – 0 

8. Z jakých důvodů nebyly regresní úhrady uplatňovány i v dalších případech? – nebylo takových 
případů 

9. Byla v jednotlivých případech regresní úhrada projednávána v soudním řízení? Uveďte, prosím, 
spisové značky a soudy u nichž se řízení vedlo. – nebylo takových případů 

10. Jak probíhá řízení o regresní úhradě svědčící státu (forma, obsah, popis postupu apod.)? Je toto 

řízení upraveno nějakým předpisem? V případě že ano, žádám o jeho poskytnutí. – Úřad žádné 
takové řízení nevedl. Aplikovány by byly obecné a platné předpisy soukromého práva, volně 
dostupné ve Sbírce zákonů na internetových stránkách Ministerstva vnitra. 
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11. Existuje nějaký vnitřní předpis nebo metodika k vymáhání regresních úhrad. V případě, že ano, 
žádám o její poskytnutí. – neexistuje 

  

V souladu se zásadami dobré správy Vám pro úplnost sděluji, že Úřad vznikl na základě zákona 
č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé 
další zákony, a to k 1. 8. 2017. Výše uvedené odpovědi tak představují data za období od vzniku Úřadu 
do doby zaslání této odpovědi. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 Mgr. Pavel Král 

 ředitel odboru právního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 


