
"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás, Ministerstvo 
financí, pro účely mé diplomové práce, žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se 
regresních úhrad vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., V případě otázek 1 – 9 mi prosím 
poskytněte údaje s ohledem na případy, kde byla odpovědnost státu posuzována dle z. č. 82/1998 
Sb., za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 (případně za období, k němuž data existují), a to ke 
každému roku zvlášť: 
 
1. Kolik bylo případů v každém výše uvedeném roce, v němž bylo uplatněno právo na 
náhradu škody dle z.č. 82/1998 Sb., . 
 
1.1. V kolika z těchto případů v každém uvedeném roce byla újma (majetková  + 
nemajetková) skutečně vyplacena a v jaké výši ? 
 
2. V kolika případech v jednotlivých letech uplatnil stát prostřednictvím Ministerstva financí 
nárok na regresní úhradu? 
 
3. V jaké celkové výši byly regresní úhrady za každý výše uvedený rok uplatněny. 
 
4. V jaké výši byly za každý výše uvedený rok skutečně vyplaceny ze strany odpovědných 
subjektů? 
 
5. Existuje nějaký vnitřní předpis nebo metodika k vymáhání regresních úhrad? V případě, 
že ano, žádám o její poskytnutí. 
 
6. Pokud výše uvedené informace již byly poskytnuty a zveřejněny, kde je najdu? Prosím o 
přesné zaslání odkazů týkajících se těchto informací." 
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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  
 

 
Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 28. února 2018 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 informací v tomto znění: 
 
"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás, Ministerstvo 
financí, pro účely mé diplomové práce, žádám o poskytnutí následujících informací týkajících 
se regresních úhrad vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., V případě otázek 1 – 9 mi prosím 
poskytněte údaje s ohledem na případy, kde byla odpovědnost státu posuzována dle z. č. 
82/1998 Sb., za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 (případně za období, k němuž data 
existují), a to ke každému roku zvlášť: 
 
1. Kolik bylo případů v každém výše uvedeném roce, v němž bylo uplatněno právo na 
náhradu škody dle z.č. 82/1998 Sb., . 
 
1.1. V kolika z těchto případů v každém uvedeném roce byla újma (majetková  + 
nemajetková) skutečně vyplacena a v jaké výši ? 
 
2. V kolika případech v jednotlivých letech uplatnil stát prostřednictvím Ministerstva 
financí nárok na regresní úhradu? 
 
3. V jaké celkové výši byly regresní úhrady za každý výše uvedený rok uplatněny. 
 
4. V jaké výši byly za každý výše uvedený rok skutečně vyplaceny ze strany odpovědných 
subjektů? 
 
5. Existuje nějaký vnitřní předpis nebo metodika k vymáhání regresních úhrad? V 
případě, že ano, žádám o její poskytnutí. 
 



  Strana 2 

6. Pokud výše uvedené informace již byly poskytnuty a zveřejněny, kde je najdu? Prosím 
o přesné zaslání odkazů týkajících se těchto informací." 
 
 Ad 1) 

Požadované informace Vám poskytujeme v příloze č. 1 a 2 dopisu. 
 
 Ad 2) až 4) 

Požadované informace Vám poskytujeme v příloze č. 3 dopisu. 
 

 Ad 5) 
Žádný vnitřní předpis k vymáhání regresních úhrad neexistuje. 

 
 
 Ad 6) 
 Část požadovaných informací je zveřejněna na portálu Otevřená data Ministerstva 
financí  https://data.mfcr.cz/cs/dataset/nahrady-skod.  
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