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Č. j.: SFZP 146408/2022  

Datum: 23. 6. 2022     

Přípis k č. j. SFZP 126925/2022 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu ust. 

§ 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 30. 5. 2022 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

informací o řešení škodních událostí zaměstnanců Fondu. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., doručené Fondu dne  

30. 5. 2022 v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací uvedených v bodu 6 žádosti, 

které jsou předmětem rozhodnutí o odmítnutí, vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) 

tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje níže a přílohou. 

Otázka: Kolik škodních událostí v rámci odpovědnosti zaměstnance za škodu bylo se zaměstnanci řešeno 

v roce 2020? 

Odpověď: 11 škodních událostí 

Otázka: O jaké škody se jednalo? Kolik bylo řešeno škod a v jaké výši a) na vozidel b) na kancelářské 

technice a vybavení c) na svěřených hodnotách, c) na ostatním? 

Odpověď: viz přiložená tabulka 

Otázka: Vznikla v roce 2020 škoda nesplněním povinnosti k odvrácení škody? Pokud ano, v jaké výši? 

Odpověď: Ne 

Otázka: Jaká byla v roce 2020 výše škody předepsaná zaměstnancům k úhradě? 

Odpověď: Výše škod předepsaná zaměstnancům k úhradě byla ve výši 10 373 Kč. 

Otázka: Nabízíte zaměstnancům možnost sjednat vaším prostřednictvím Pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené zaměstnavateli? 

Odpověď: Pojištění si musí každý zaměstnanec sjednat s pojišťovnou individuálně, zaměstnancům 

doporučováno. 

Otázka: Dále žádám o zaslání směrnice o zaslání směrnice upravující zjišťování, projednání a rozhodování 

o škodách na majetku. 

Odpověď: viz rozhodnutí o odmítnutí 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 
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(dokument je podepsán elektronicky) 

 

Příloha: 

Dle textu 

 


