
 

 

V Praze dne 2. srpna 2018  

č.j. SÚJB/OS/15397/2018 

 

 

 

 

 

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

znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti ze dne 25. 7. 2018 

 

 

 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,                

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši Žádost o poskytnutí 

informace dne 25. 7. 2018 v níže uvedeném rozsahu:  

 

„Pro svoji diplomovou práci na téma “Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s 

důrazem na institut regresní úhrady” sbírám data pro statistické vyhodnocení a další analýzu. 

Předmětem analýzy je: 

1. vyřizování žádostí o náhradu škody dle 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), 

2. uplatnění institutu regresní úhrady podle § 16 a § 17 zákona č.82/1998 Sb. 

 

Za tím účelem si dovoluji požádat o odpovědi na následující otázky a to vždy za období 2010 až 2017, 

pro každý rok zvlášť: 

1. Počet došlých a šetřených žádostí (uplatněných nároků) o náhradu škody dle § 14 zákona č. 

82/1998 Sb. 

2. Počet žádostí v rozdělení podle důvodu nároku a to v členění, v jakém Ministerstvo evidenci vede. 

Alternativně výčet oblastí, které převažují či se opakují, jako důvod uplatněného nároku. 

3. Počet šetřených žádostí, kterým bylo vyhověno zcela. 

4. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zčásti. 

5. Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno. 

6. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zcela nebo zčásti mimosoudně. 

7. Výše přiznaného/vyplaceného odškodnění na základě zákona č. 82/1998 Sb. mimosoudně. 

8. Počet žádostí, které byly následně uplatněny u soudu. 

9. Počet případů, kdy soud vyhověl zcela. 

10. Počet případů, kdy soud vyhověl zčásti. 

11. Počet případů, které byly soudem zamítnuty. 

12. Výše vyplaceného odškodnění na základě pravomocných rozsudků. 

13. Průměrná doba vyřízení žádosti podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb. 

14. Počet případů uplatnění institutu regresní úhrady ve smyslu § 16 až § 18 zákona č. 82/1998 Sb. 

15. Počet případů, ve kterých byla regresní úhrada vymožena zpět. 

16. Výše regresní úhrady, která byla vymožena zpět. 

17. Jak je v úřadu řešena problematika regresních úhrad, tedy např. kdo rozhoduje o tom, zda 

regresní úhradu vymáhat, zda je to na návrh nebo i bez návrhu, existuje k tomu účelu nějaký orgán, 

jaký je procesní postup? Existuje-li metodický pokyn, manuál či obdobný dokument, který se týká 

regresních úhrad, prosím o jeho zaslání.“ 

 



 

K předmětné Žádosti uvádíme následující:  

 

Požadované informace Vám poskytujeme v návaznosti na položené konkrétní otázky: 

Ad 1) SÚJB nevyplácel doposud žádnou úhradu z tohoto titulu.  

Proto odpovědi k otázkám ad 2) až ad 16) nejsou relevantní.  

Ad 17) Postup SÚJB je uveden na internetových stránkách úřadu https://www.sujb.cz/o-sujb/uvod  pod 

názvem „Postup Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při posuzování žádostí o odškodnění za 

nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup“. 

 

 

https://www.sujb.cz/o-sujb/uvod

