
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím 
 
V souvislosti s žádostí o informace ze dne 26. listopadu 2014 a ze dne 2. prosince 2014  
ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací v odpovědi na moji žádost  
ze dne 2. prosince 2014 mi bylo sděleno, že částky jsou uváděny včetně DPH, k čemuž bych  
se chtěl zeptat, z čeho dovozujete, že částka státní garance je uváděna včetně DPH  
(v ekologických smlouvách ani nikde jinde jsem o tom zmínku nenašel) a v případě, že jsou tedy 
částky uváděny včetně DPH, jaká sazba (s ohledem na to, že sazba DPH je proměnlivou 
veličinou) DPH se uplatňuje? dále mi bylo sděleno, že Ministerstvo financí neeviduje žádný 
proběhlý ani probíhající soudní řízení týkající se státních garancí na likvidaci ekologických 
zátěží, k čemuž bych se chtěl zeptat na základě jakých podkladů došlo Ministerstvo financí k 
tomuto závěru (neboť ve volně dostupných zdrojích na internetu jsem objevil mnohá rozhodnutí 
týkající se ekologických zátěží, např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 
84/2008 - 131, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2901/2008, rozhodnutí Nejvyššího 
soudu sp. zn. 32 Odo 57/2005, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2032/2005)? 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 Na Ministerstvo financí bylo dne 22. ledna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"V souvislosti s žádostí o informace ze dne 26. listopadu 2014 a ze dne 2. prosince 2014  
ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací v odpovědi na moji 
žádost ze dne 2. prosince 2014 mi bylo sděleno, že částky jsou uváděny včetně DPH, k čemuž 
bych se chtěl zeptat, z čeho dovozujete, že částka státní garance je uváděna včetně DPH  
(v ekologických smlouvách ani nikde jinde jsem o tom zmínku nenašel) a v případě, že jsou 
tedy částky uváděny včetně DPH, jaká sazba (s ohledem na to, že sazba DPH je proměnlivou 
veličinou) DPH se uplatňuje? dále mi bylo sděleno, že Ministerstvo financí neeviduje žádný 
proběhlý ani probíhající soudní řízení týkající se státních garancí na likvidaci ekologických 
zátěží, k čemuž bych se chtěl zeptat na základě jakých podkladů došlo Ministerstvo financí  
k tomuto závěru (neboť ve volně dostupných zdrojích na internetu jsem objevil mnohá 
rozhodnutí týkající se ekologických zátěží, např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  
sp. zn. 2 As 84/2008 - 131, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2901/2008,  
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 57/2005, rozhodnutí Nejvyššího soudu  
sp. zn. 25 Cdo 2032/2005)?" 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace. Ekologické smlouvy jsou uzavírány  
od roku 1994. V této době již byl zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
v účinnosti. Ministerstvo financí zastává právní názor, že pokud by mělo být ujednání  
o garanci z ekologické smlouvy vykládáno tak, že se jedná o limit bez DPH, musela by tato 
skutečnost být v ekologické smlouvě výslovně uvedena. Jelikož tomu tak není, zahrnuje 
Ministerstvo financí DPH do maximální částky určené na úhradu ekologických závazků 
vzniklých při privatizaci tj. do garance ekologické smlouvy. Vždy se uplatňuje aktuální sazba 
DPH. 
 
 Ke druhé části dotazu Vám sděluji, že ze 4 soudních rozhodnutí uvedených v žádosti 
nebylo ve 2 případech účastníkem řízení ani Ministerstvo financí ani jeho právní předchůdce 
Fond národního majetku ČR. Zbývající 2 rozhodnutí Nejvyššího soudu nesouvisí  
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s dotazovanými „soudními řízeními týkajícími se státních garancí na likvidaci ekologických 
zátěží“, protože na staré ekologické škody, jež jsou předmětem sporu, nebyla uzavřena 
ekologická smlouva mezi Ministerstvem financí a nabyvatelem privatizovaného majetku  
tzn. že v těchto případech žádná garance neexistuje. Ekologická smlouva může být uzavřena 
pouze na základě konkrétního usnesení vlády ČR, kterému předchází proces kontroly 
náležitostí dle zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech 
převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, v platném 
znění, později zákona č.178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky  
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, v platném znění, 
a Usnesení vlády č. 51 ze dne 10. ledna 2001. 
  
 
 
 


