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12. 2. 2021 

 

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

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. února 2021 Vaši 

žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informací  

- o počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou 

újmu v letech 2019 a 2020 (dále jen „rozhodné období“); 

- o vyčíslení ročního finančního objemu takto rozdělených nároků bez příslušenství 

a vyčíslení jejich přiznané a uhrazené výše; 

- o počtu podaných žalob, jimiž se žalobci domáhali náhrady škody a zadostiučinění 

za nemajetkovou újmu v rozhodném období; 

- o vyčíslení nároků, o nichž soudy pravomocně rozhodly ve prospěch žalobců a 

v jejich neprospěch; 

- o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad náhrady škody a újmy a regresní úhrady, byť i 

jen zčásti vyřizují, a o počtu nich, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání 

v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.  
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Na základě Vaší žádosti Vám sděluji následující:  

 

1. K nárokům uplatněným před Úřadem nebo žalobou před soudem v rozhodném období:  

 

Rok 2019 

1) Před Úřadem uplatněný nárok na částku 262 500 Kč (náhrada nemajetkové újmy 

způsobené nesprávným úředním postupem).  

 

2) Žaloba na částku 1 000 000 Kč z roku 2019 z titulu nezákonného rozhodnutí 

(přičemž nárok žalobce uplatnil u Úřadu již v roce 2018, tedy mimo rozhodné 

období). Věc je již pravomocně skončena, žaloba byla zamítnuta a tento rozsudek 

byl odvolacím soudem potvrzen. Věc tedy dopadla plně ve prospěch Úřadu. 

 

Rok 2020 

Za rok 2020 Úřad neeviduje žádné nově uplatněné nároky či podané žaloby. 

 

Celkem 

Celkem v rozhodném období Úřadu eviduje 1 uplatněný nárok a 2 žaloby. Jedna z 

těchto žalob navazuje na uplatněný nárok, který Úřad odmítl (viz 1). Druhá žaloba 

navazuje na nárok, který nebyl uplatněn v rozhodném období (viz 2). 

Celkem Úřad v letech 2019-2020 nepřiznal žádný nárok uplatněný v rozhodném 

období. 

Soudy v letech 2019-2020 nepřiznaly žádný nárok proti Úřadu z žalob podaných  

v rozhodném období. 

 

2. V současnosti se na agendě náhrad škody podílí, byť i jen z části, 5 lidí. Z toho 4 mají 

ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání ve studijním programu právního směru. 

 

 

 Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.cz).  

 

 

 

 

Ing. Šárka Petrů  

interní auditorka 
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