
 

 

 

 

 

 

 

Č. j.: 877/2019-NÚKIB-E/210  Brno 4. dubna 2019   

     
Odpověď k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  
informacím, ve znění pozdějších předpisů   

 

Vážený pane předsedo,   

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),  
kterou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“) obdržel dne  
28. března 2019, kdy v žádosti požadujete informace týkající se náhrady škody a zadostiučinění za  
nemajetkovou újmu 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), ve znění pozdějších předpisů.    

 

Ve struktuře dle Vaší žádosti  Vám sděluji následující:   

1) Počet uplatněných nároků na náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu   
veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve   
smyslu citovaných předpisů v letech 2015 až 2018?    

a. rok 2017 – 0    

b. rok 2018 – 0   

2) Počet žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody či nemajetkové újmy prostřednictvím   
soudního řízení v letech 2015 až 2018?    

a. rok 2017 – 0    

b. rok 2018 – 0   

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. srpnu 2017. Výše uvedené odpovědi tak představují data za období od vzniku  
Úřadu.   

S pozdravem   
v z. Mgr. Otakar Horák   

 

Mgr. Pavel Král   
ředitel odboru právního   
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