
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, si tímto dovoluji požádat o sdělení, zda došlo v minulých letech k upolatnění 
restitučních nároků vztahujících se k následujícím nemovitostem: 

- budova č.p. 555 na parcele č. 666, způsob využití: bydlení; 

- parcela č. 666, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území; 

- pozemek parc. č. 667, zahrada, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond, 

vše zapsláno v katastru nemovitostí vedením u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 894, pro katastrální území Vršovice, obec 
Praha. 
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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  
 
 
Vážený pane, 
 
k Vaší žádosti ze dne 15. května 2013, která se týká uplatnění restitučních nároků k domu čp. 
555 na pozemku p. č. 666, dále zahrady p. č. 667 v katastrálním území Vršovice, sdělujeme: 
Zákonem ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních 
rehabilitacích, v platném znění, je Ministerstvo financí zmocněno pouze k poskytování 
finančních náhrad za podmínek stanovených v zákoně č. 87/1991 Sb., o mimosoudních 
rehabilitacích, v platném znění, příp. peněžních náhrad podle zákona č. 403/1990 Sb.,  
o zmírnění následků některých majetkových křivd, v platném znění. Z uvedeného vyplývá, že 
ministerstvo nemá založenu žádnou působnost v právních vztazích souvisejících s 
vydáním nemovitého majetku (pokud nebylo v době účinnosti restitučních zákonů držitelem 
takového majetku). 
Vydání věci je právní vztah mezi oprávněnou a povinnou osobou, do kterého Ministerstvo 
financí není oprávněno zasahovat. Pro úplnost uvádíme, že evidence uplatněných žádostí dle 
zákona č. 87/1991 Sb. je vedena především na jména žadatelů, případně jména původních 
vlastníků. Šetření podle katastrálního území, ve kterém se majetek nachází, nelze úspěšně 
provést, neboť v minulosti nebyly zapisovány přesné údaje týkající se čísel popisných domů 
či označení pozemků. Šetření v evidenci nároků uplatněných dle zákona č. 403/1990 Sb. bylo 
s použitím Vámi sdělených údajů neúspěšné. Ministerstvo financí nevede souhrnnou evidenci 
všech podaných žalob v restitučních řízeních ani žalob na vydání věci či určení vlastnických 
práv k nemovitostem. 
 
S ohledem na shora uvedené; případná sdělení nemohou být komplexní informací o majetku a 
k němu se vážících restitučních nárocích či o soudních sporech a v žádném případě nevylučují 
existenci takových nároků nebo sporů. V případě Vašeho dalšího požadavku, který by se týkal 
majetkových poměrů restituentů, je nutné předložit související originál plné moci od 
účastníka řízení, kterého zastupujete. Pokud by se jednalo nikoli o restituenta, ale již jeho 
právního nástupce, je nutné předložit i ověřený doklad, ze kterého tato skutečnost vyplývá. 


