
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o poskytnutí 
následujících údajů : 
Dle sdělení legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR z 6.6.2012 čj. 330/2012-LOSP/7 
je stát, na základě stanoviska pléna Ústavního soudu ČR z 28.4.2009 sp.zn. Pl. US-st. 27/09, 
odpovědný za škodu způsobenou regulací nájemného a poškození pronajímatelé bytů se tudíž 
mohou soudně domáhat náhrady za omezení jejich vlastnického práva. 
Za účelem ověřeni, že toto sdělení MSp. je pravdivé, vás žádám o poskytnutí informace, v jaké 
souhrnné výši byly vyplaceny tyto náhrady v jednotlivých letech, tj. v r . 2009, 2010, 2011, 2012 
a 2013.  
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
          Ministerstvo financí obdrželo dne 17. 6. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
v níž se domáháte poskytnutí následujících informací: 

„Dle sdělení legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR z 6.6.2012  
čj. 330/2012-LOSP/7 je stát, na základě stanoviska pléna Ústavního soudu ČR z 28.4.2009 
sp.zn. Pl. US-st. 27/09, odpovědný za škodu způsobenou regulací nájemného a poškození 
pronajímatelé bytů se tudíž mohou soudně domáhat náhrady za omezení jejich vlastnického 
práva. Za účelem ověřeni, že toto sdělení MSp. je pravdivé, vás žádám o poskytnutí 
informace, v jaké souhrnné výši byly vyplaceny tyto náhrady v jednotlivých letech,  
tj. v r . 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013.“. 

K tomu Vám sdělujeme, že Ministerstvo financí vyplatilo náhradu včetně úroků 
z prodlení za nucené omezení vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv 
a svobod z titulu neexistence právního předpisu, podle kterého by šlo jednostranně upravovat 
nájemné v období let 2002 – 2006, v jednotlivých letech takto: 

- v letech 2009 a 2010  nebyla vyplacena žádná náhrada, 
- v roce 2011       164 674,- Kč, 
- v roce 2012    7 768 152,- Kč, 
- v roce 2013    2 149 693,-  Kč. 

 

Celkem bylo tedy za uvedené období vyplaceno 10 082 519,- Kč. 

Nad rámec Vašeho požadavku sdělujeme, že v roce 2014 byla vyplacena náhrada včetně 
úroků z prodlení ve výši 1 030 543,- Kč 

 


