
 
Jsem studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zpracovávám diplomovou práci na 
téma„Náhrada škody způsobené výkonem veřejné moci a veřejné správy.“ Za účelem rozšíření 
své práce bych si rád prostřednictvím žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, obstaral některá data, vážící se k tématu mé práce. Prosím Vás tedy o: ¨ 
Poskytnutí statistických údajů ve smyslu bodu č. 2 Desatera „dobré správy“ při posuzování 
žádosti o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. Prosím o 
poskytnutí veškerých dostupných statistických dat k tomuto tématu, zejména data o počtu 
přijatých a vyřízených žádostí, vyplacených náhrad, způsobu vyřízení žádostí a rozdělení žádostí 
do převažujících oblastí v průběhu jednotlivých let.  
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
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 V Praze dne 10. 2. 2016 

 Č. j.: 3383/2016/10-4/204 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 23. ledna 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"Jsem studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zpracovávám diplomovou práci na 
téma„Náhrada škody způsobené výkonem veřejné moci a veřejné správy.“ Za účelem 
rozšíření své práce bych si rád prostřednictvím žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, obstaral některá data, vážící se k tématu mé práce. Prosím 
Vás tedy o: ¨ 
Poskytnutí statistických údajů ve smyslu bodu č. 2 Desatera „dobré správy“ při posuzování 
žádosti o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. Prosím o 
poskytnutí veškerých dostupných statistických dat k tomuto tématu, zejména data o počtu 
přijatých a vyřízených žádostí, vyplacených náhrad, způsobu vyřízení žádostí a rozdělení 
žádostí do převažujících oblastí v průběhu jednotlivých let. Informace prosím zaslat na mojí 
emailovou adresu, nejlépe ve strojově čitelném formátu." 
 
 K tomu Vám sděluji následující. Povinný subjekt Vám poskytuje informace, kterými 
odd. 2903 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci disponuje, a to v příloze dopisu  ve 
formátu  MS Word. 
 


	K tomu Vám sděluji následující. Povinný subjekt Vám poskytuje informace, kterými odd. 2903 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci disponuje, a to v příloze dopisu  ve formátu  MS Word.

