
                                                                                            

Brno 9. února 2021

Č.j.: 1358/2021-NÚKIB-E/210

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane předsedo,

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen jako „NÚKIB“) obdržel dne 

5. února 2021 žádost Vašeho spolku podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti požadujete poskytnutí informací týkající 

se náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o odpovědnosti 
státu“). Dále pak požaduje poskytnutí informace o počtech zaměstnanců NÚKIB, kteří vyřizují 
náhrady škody a újmy a regresní úhrady v souvislosti se zákonem o odpovědnosti státu a dále 

požadujete poskytnutí informace o vzdělání těchto zaměstnanců. Vzhledem k rozsahu 

zasílaných informací nepovažuji za účelné zpracování informací do Vámi navrhované podoby 

samostatného souboru.

Ve struktuře 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 zákona o odpovědnosti státu v letech 2019 a 2020?

- rok 2019 – 0

- rok 2020 – 0 

2) Počet žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody či nemajetkové újmy 
prostřednictvím soudního řízení v letech 2019 a 2020?

- rok 2019 – 0

- rok 2020 - 0

3) Počet zaměstnanců, kteří za NÚKIB náhrady škody, újmy a regresní úhrady, byť i jen 
z části vyřizují?

- Na NÚKIB spadá problematika náhrady škody, újmy a regresní úhrady do 
působnosti části odboru právního, která čítá šest zaměstnanců.
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4) Informace o počtu z nich, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském 
nebo bakalářském studijním programu právního směru? 

- Všichni zaměstnanci, vyřizující náhrady škody, újmy a regresivní úhrady, mají 
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu „Právo 
a právní věda“. 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Mgr. Pavel Král

Ředitel odboru právního 

Obdrží:

 datovou schránkou

Vypraveno dne: 

viz časový údaj na obálce datové zprávy

https://www.govcert.cz/

