
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů žádám o poskytnutí následujících informací: 
- částka, v jaké výši byla ministerstvem ročně vyplacena na náhradě škody podle zákona  
č. 82/1998 v letech 2000 - 2013 
- částka, v jaké výši byla v jednotlivé roky za období 2000 - 2013 ministerstvem vyplacena  
na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 „dobrovolně“ (ve lhůtě dle § 15 citovaného zákona)  
a v jaké výši až po rozhodnutí soudu. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257041111  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 21.10. 2014 
                   Č. j.: MF-66326/2014/21/1226IK 
 
 
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 29. září 2014 Vaši žádost podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte  
o poskytnutí následujících informací: 
 
"- částka, v jaké výši byla ministerstvem ročně vyplacena na náhradě škody podle zákona  
č. 82/1998 v letech 2000 - 2013 

- částka, v jaké výši byla v jednotlivé roky za období 2000 - 2013 ministerstvem vyplacena  
na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 „dobrovolně“ (ve lhůtě dle § 15 citovaného 
zákona) a v jaké výši až po rozhodnutí soudu." 

 Požadované údaje naleznete v níže uvedené tabulce od roku 2001.  

rok 
čerpání náhrady škod 
celkem v tisících Kč 

rok 
čerpání náhrady škod 
celkem v tisících Kč 

2001 50 051 2008 10 780 
2002 34 694 2009 101 816 
2003 6 261 2010 19 277 
2004 42 158 2011 92 436 
2005 12 950 2012 2 103 238 
2006 15 488 2013 73 766 
2007 8 788   

  

Ve většině případů se jedná o náhrady na základě rozsudku příslušného soudu. Částky 
ve Vámi požadovaném členění nejsou evidovány.  

Vzhledem k tomu, že částky týkající se náhrady škod podle zákona č. 82/1998,  
o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem, ve znění pozdějších předpisů, se v rozpočtové kapitole Ministerstva financí 
evidovaly zvlášť až od roku 2001, nelze Vám tato data za rok 2000 poskytnout.  

 

 

 


