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Sdělení o poskytnutí informace
Dne 05.02.2021 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí (dále jen „Úřad“) do datové schránky Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), o poskytnutí informací
1) 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 (dále jen „informace č. 1“),
2) 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,
prosím, uveďte a vyčíslete nároky, o nichž soudy pravomocně rozhodly
ve prospěch žalobců a v jejich neprospěch (dále jen „informace č. 2“),
3) o současném počtu zaměstnanců, kteří za váš úřad 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 Vaší žádosti sděluji následující:
Informace č. 1

0

Informace č. 2

0

Informace č. 3
K vyřizování žádostí o náhradu škody a újmy a regresní úhrady podle zákona
o odpovědnosti za škodu jsou v rámci Úřadu příslušní 3 zaměstnanci, z nichž všichni
mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního
směru.
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