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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a 
Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

  

Vážená paní, 

na Ministerstvo financí bylo dne 7. června 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí 
informací v tomto znění: 

1) Kolik žádostí o předběžné projednání nároku Váš úřad obdržel ve sledovaném 
období? Kolik z těchto žádostí (od účinnosti novely provedené zákonem č. 160/2006 
Sb.) představovalo uplatnění nároku na náhradu přiměřeného zadostiučinění z titulu 
náhrady nemajetkové újmy? 
2) Kolik žádostí o předběžné projednání nároku Váš úřad předběžně projednal, resp. 
vyřídil ve sledovaném období? Kolik z těchto projednaných nároků bylo uspokojeno 
zcela, kolik zčásti a kolika z nim nebylo vyhověno vůbec? 
3) Kolik činí celková výše relutární náhrady požadované mimosoudně ze strany 
žadatelů ve sledovaném období? Kolik činí celková výše relutární náhrady vyplacené 
mimosoudně Vaším úřadem ve sledovaném období? 
4) Jaký evidujete počet žádostí o přiměřené zadostiučinění ve formě morální 
satisfakce (např. konstatování újmy, omluva) ve sledovaném období? V kolika 
případech bylo Vaším úřadem přiznáno přiměřené zadostiučinění ve formě morální 
satisfakce ve sledovaném období? 
5) Kolik činila průměrná doba trvání předběžného projednání nároku ve sledovaném 
období? 
6) V kolika případech předběžného projednání nebyla dodržena šestiměsíční lhůta 
dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. ve sledovaném období? 
7) Kolik činí doba nejdéle trvajícího předběžného projednání ve sledovaném období? 
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8) Jakému odboru, případně oddělení náleží vyřizování agendy žádostí ve věci 
náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb.? Kolik zaměstnanců Vašeho úřadu se 
této odškodňovací agendě věnuje? 
9) Je Váš úřad vybaven vnitřním předpisem či směrnicí upravující postup 
předběžného projednání (nad rámec Desatera dobré praxe pro posouzení žádostí o 
odškodnění podle veřejného ochránce práv)? 
10) Jaký postup je zvolen v případě, kdy je Vaším úřadem nárok na odškodnění 
přiznán, resp. je tato skutečnost deklarována v závěrečném stanovisku nebo je 
poškozeným předkládána dohoda o narovnání? 
11) Jakým způsobem je výsledek předběžného projednání Vaším úřadem 
doručován? 
 
Dále zdvořile žádám informace o soudních řízeních, jejichž předmětem byl nárok na 
náhradu škody uplatněný postupem dle zákona č. 82/1998 Sb. ve spojení se 
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a ve kterých Váš úřad jednal jménem 
státu coby jeho organizační složka: 
 
1) Kolik žalob z titulu náhrady škody napadlo na příslušný (prvostupňový) soud ve 
sledovaném období? Kolik z těchto žalob (od účinnosti novely provedené zákonem č. 
160/2006 Sb.) představovalo uplatnění nároku na náhradu přiměřeného 
zadostiučinění z titulu náhrady nemajetkové újmy? 
2) Kolik řízení o náhradě škody bylo příslušnými soudy pravomocně skončeno ve 
sledovaném období? Kolik z těchto soudně uplatněných nároků bylo uspokojeno 
zcela, kolik zčásti a kolik z nich bylo zamítnuto sledovaném období? Kolik z těchto 
soudních řízení bylo zastaveno pro nedostatek podmínky předběžného projednání ve 
sledovaném období? 
3) Kolik činí celková výše relutární náhrady požadované ze strany žalobců ve 
sledovaném období? Kolik činí celková výše relutární náhrady přiznané příslušnými 
soudy ve sledovaném období? 
4) Jaký je počet žalob o přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce (např. 
konstatování újmy, omluva) ve sledovaném období? V kolika případech bylo 
příslušnými soudy přiznáno přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce ve 
sledovaném období? 
5) V kolika případech byl Váš úřad nucen s ohledem na skutkovou a právní složitost 
případu využít služeb advokátního zastoupení? 

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje 
následující informace. 

I. - poskytnutí požadovaných informací: 

Ad 1) 

Kolik žádostí o předběžné projednání nároku Váš úřad obdržel ve sledovaném 
období?  
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Od roku 2011 eviduje ministerstvo 966 žádostí. 

 
Kolik z těchto žádostí (od účinnosti novely provedené zákonem č. 160/2006 Sb.) 
představovalo uplatnění nároku na náhradu přiměřeného zadostiučinění z titulu 
náhrady nemajetkové újmy? 
 
Vzhledem k tomu, že ministerstvo neeviduje informace v požadovaném členění  
a k poskytnutí takové informace bude třeba pročíst všech 966 žádosti a tyto 
informace z nich extrahovat, požaduje ministerstvo úhradu nákladů za vyhledání 
požadovaných informací, viz Oznámení o výši úhrady úhrady za poskytnutí 
informací podle § 17 odst. 3 Zákona v části II. tohoto dopisu. 

Ad 2) 

Kolik žádostí o předběžné projednání nároku Váš úřad předběžně projednal, resp. 
vyřídil ve sledovaném období? Kolik z těchto projednaných nároků bylo uspokojeno 
zcela, kolik zčásti a kolika z nim nebylo vyhověno vůbec? 

Ministerstvo financí v souladu s desaterem dobré praxe projednává všechny došlé 
žádosti o náhradu škody a nemajetkové újmy, a to v šestiměsíční lhůtě od obdržení 
předmětné žádosti.  

 

 

(* prozatímní počty s ohledem na neukončený běh 6 měsíční lhůty pro vyřízení žádosti) 

Ad 3) 

Kolik činí celková výše relutární náhrady požadované mimosoudně ze strany 
žadatelů ve sledovaném období? Kolik činí celková výše relutární náhrady vyplacené 
mimosoudně Vaším úřadem ve sledovaném období? 
 

Celková výše požadované náhrady škody mimosoudně činí 246.097.910.439,- Kč. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Celkem žádostí 271           137 167 118 84 66 90 

Vyhověno celkem 
žádostem 34         14 22 13 14 16 6 

Vyhověno žádostem 
částečně 26 14 15 11 11 9 5 

Vyhověno žádostem 
úplně 8 0 7 2 3 7 1 
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Celková výše vyplacené náhrady mimosoudně činí 78.669.895,- Kč.  

Ad 4) 

Jaký evidujete počet žádostí o přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce 
(např. konstatování újmy, omluva) ve sledovaném období? V kolika případech bylo 
Vaším úřadem přiznáno přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce ve 
sledovaném období? 
 

Vzhledem k tomu, že ministerstvo neeviduje informace dle Vámi požadovaného 
členění, bude potřeba jednotlivé spisy pročíst a tyto informace z nich extrahovat.  
S ohledem na uvedené ministerstvo požaduje úhradu nákladů za vyhledání Vámi 
požadovaných informací, viz Oznámení o výši úhrady úhrady za poskytnutí 
informací podle § 17 odst. 3 Zákona v části II. tohoto dopisu. 

Ad 5) až 7) 

5) Kolik činila průměrná doba trvání předběžného projednání nároku ve sledovaném 
období? 
6) V kolika případech předběžného projednání nebyla dodržena šestiměsíční lhůta 
dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. ve sledovaném období? 
7) Kolik činí doba nejdéle trvajícího předběžného projednání ve sledovaném období? 
 

K průměrné délce vyřízení žádosti o náhradu škody uvádíme, že ministerstvo 
uplatněné nároky projednává do šesti měsíců od jejich podání. Samotný zákon  
o náhradě škody neukládá příslušnému úřadu povinnost projednání podaného 
nároku na náhradu škody, v zákoně je pouze zakotveno, že žadatel má možnost, 
pokud jeho nárok nebyl plně uspokojen do šesti měsíců od uplatnění, domáhat se 
náhrady škody u soudu (§ 15 odst. 2 zákona o náhradě škody). Ministerstvo jedná  
v souladu s Obecným desaterem pro posuzování žádostí o odškodnění a každý 
uplatněný nárok projedná. Délka projednání je závislá na míře složitosti daného 
nároku, na době obdržení stanoviska příslušných dotčených orgánů či osob a jiných 
dalších okolnostech. Doba projednání je tedy u každé žádosti jiná, individuální, a to 
v rozmezí od jejího přijetí do šesti měsíců.    

Vzhledem k tomu, že k poskytnutí konkrétních informací požadovaných pod těmito 
body bude nutné provést šetření ve všech 966 žádostech, provést jejich analýzu a 
spočítat průměrné doby, ministerstvo požaduje úhradu nákladů za vyhledání 
požadovaných informací, viz Oznámení o výši úhrady úhrady za poskytnutí 
informací podle § 17 odst. 3 Zákona v části II. tohoto dopisu. 
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Ad 8) 

Jakému odboru, případně oddělení náleží vyřizování agendy žádostí ve věci náhrady 
škody podle zákona č. 82/1998 Sb.? Kolik zaměstnanců Vašeho úřadu se této 
odškodňovací agendě věnuje? 
 

Vyřizování žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb. náleží odboru 44 -
Náhradové agendy (dále jen odbor 44), oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu 
veřejné moci (dále jen "oddělení 4403"). Ke dni podání této žádosti na oddělení 4403  
pracuje celkem pět zaměstnanců. 

Ad 9) 

Je Váš úřad vybaven vnitřním předpisem či směrnicí upravující postup předběžného 
projednání (nad rámec Desatera dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění 
podle veřejného ochránce práv)? 

Ministerstvo nemá žádný vnitřní předpis či směrnici upravující postup předběžného 
projednání. 

Ad 10) 

Jaký postup je zvolen v případě, kdy je Vaším úřadem nárok na odškodnění přiznán, 
resp. je tato skutečnost deklarována v závěrečném stanovisku nebo je poškozeným 
předkládána dohoda o narovnání? 
 
Ministerstvo vyrozumí žadatele popř. zástupce žadatele o skutečnosti, že mu  
po projednání žádosti o náhradu škody bude či nebude náhrada vyplacena a v jaké 
výši. Následně je v případech přiznání nároku na náhradu na základě podkladů 
odboru 44 realizována příslušným odborem ministerstva výplata bezhotovostním 
způsobem či poštovní poukázkou na předmětnou částku. Dohoda o narovnání ani 
jiná dohoda není sepisována ani uzavírána. 

Ad 11) 

Jakým způsobem je výsledek předběžného projednání Vaším úřadem doručován? 
 
Ministerstvo výsledek o předběžném projednání nároku zasílá žadateli popř. zástupci 
žadatele, datovou schránkou. Pokud žadatel datovou schránku nemá, využívá 
ministerstvo služeb České pošty, s. p., ve formě doručování adresátovi zásilkou na 
doručenku. 
 

Dále zdvořile žádám informace o soudních řízeních, jejichž předmětem byl nárok na 
náhradu škody uplatněný postupem dle zákona č. 82/1998 Sb. ve spojení  
se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a ve kterých Váš úřad jednal 
jménem státu coby jeho organizační složka: 
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Ad 1) 

Kolik žalob z titulu náhrady škody napadlo na příslušný (prvostupňový) soud ve 
sledovaném období? Kolik z těchto žalob (od účinnosti novely provedené zákonem  
č. 160/2006 Sb.) představovalo uplatnění nároku na náhradu přiměřeného 
zadostiučinění z titulu náhrady nemajetkové újmy? 
 
Ministerstvo financí eviduje ke dni podání této žádosti 271 aktivních soudních sporů.  

Ministerstvo nemá přehled o nápadu u jednotlivých soudů, neboť žaloby jsou 
primárně adresovány soudům a soudy je ministerstvu doručují až následně a někdy 
také s velkým časovým zpožděním.  V některých případech ministerstvo ani není 
v žalobě označeno jako organizační složka státu příslušná za stát jednat, což může 
soud sám v průběhu řízení přehodnotit. S tímto dotazem Vám proto doporučujeme 
obrátit se na příslušné soudy. Z tohoto důvodu ministerstvo podle ustanovení § 14 
odst. 5 písm. c) Zákona část Vaší žádost v tomto bodě o poskytnutí informací  
o d k l á d á. 

Ad 2) 
Kolik řízení o náhradě škody bylo příslušnými soudy pravomocně skončeno ve 
sledovaném období? Kolik z těchto soudně uplatněných nároků bylo uspokojeno 
zcela, kolik zčásti a kolik z nich bylo zamítnuto sledovaném období? Kolik z těchto 
soudních řízení bylo zastaveno pro nedostatek podmínky předběžného projednání ve 
sledovaném období? 
 
Vzhledem k tomu, že ministerstvo nevede evidenci o soudních sporech dle Vámi 
požadovaného členění, bude potřeba pročíst všechny spisy týkající se soudních 
sporů, včetně spisů již ukončených a tyto informace z nich extrahovat, ministerstvo 
požaduje úhradu nákladů za vyhledání požadovaných informací, viz Oznámení  
o výši úhrady úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 Zákona v části 
II. tohoto dopisu. 

Ad 3) 

Kolik činí celková výše relutární náhrady požadované ze strany žalobců ve 
sledovaném období? Kolik činí celková výše relutární náhrady přiznané příslušnými 
soudy ve sledovaném období? 
 
Celkovou výši požadované náhrady škody žalobců ministerstvo neeviduje,  
k vyhledání požadovaných informací bude potřeba pročíst všechny spisy včetně 
spisů ukončených a tyto informace z nich extrahovat. S ohledem na uvedené 
ministerstvo požaduje úhradu nákladů za vyhledání požadovaných informací, viz 

mailto:podatelna@mfcr.cz


Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

Oznámení o výši úhrady úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 
Zákona v části II. tohoto dopisu. 

Celková částka přiznané náhrady škody soudně od roku 2011 činí 218.356.964,- Kč. 

Ad 4) 
Jaký je počet žalob o přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce (např. 
konstatování újmy, omluva) ve sledovaném období? V kolika případech bylo 
příslušnými soudy přiznáno přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce ve 
sledovaném období? 
 
Vzhledem k tomu, že ministerstvo nevede evidenci o soudních sporech dle Vámi 
požadovaného členění, bude potřeba pročíst všechny spisy týkající se soudních 
sporů, včetně spisů již ukončených a tyto informace z nich extrahovat, ministerstvo 
požaduje úhradu nákladů za vyhledání požadovaných informací, viz Oznámení  
o výši úhrady úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 Zákona v části 
II. tohoto dopisu. 

Ad 5) 

V kolika případech byl Váš úřad nucen s ohledem na skutkovou a právní složitost 
případu využít služeb advokátního zastoupení? 

Před soudy ve věcech finanční a celní správy vystupují od počátku agendy za stát 
zaměstnanci Generálního finanční ředitelství a Generálního ředitelství cel, ve 
zbytkové agendě nyní vystupují přímo zaměstnanci ministerstva, případně Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Nelze vyloučit, že v minulosti došlo 
k advokátnímu zastoupení, avšak ke sdělení této informace by bylo nutné prohledat  
všechny spisy týkající se soudních sporů, včetně spisů již ukončených a tyto 
informace z nich extrahovat. S ohledem na uvedené ministerstvo požaduje úhradu 
nákladů za vyhledání požadovaných informací, viz Oznámení o výši úhrady úhrady 
za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 Zákona v části II. tohoto dopisu. 

II. - Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 Zákona může povinný subjekt žádat úhradu za 
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, pokud vyhledání požadovaných informací 
představuje časově náročnou činnost, která se objektivně vzato vymyká běžnému 
poskytování informací a nejedná se o běžnou součást agendy povinného subjektu 
(zaměstnanci pověření vyhledáním informací jsou nuceni na delší dobu odložit plnění 
svých ostatních úkolů a cíleně se po tuto dobu věnovat vyhledávání požadovaných 
informací).  

Dle sdělení věcně příslušného odboru (odbor 44) se v tomto případě u otázek 
č. 1, 4, 5 až 7 a u otázek č. 2 až 5 týkajících se soudních řízení jedná o vyhledání 
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objemného množství dat, s jejichž zjišťováním je spojená značná administrativní 
zátěž. K poskytnutí požadovaných informací je třeba prohledávat jednotlivé spisy  
a požadované informace z nich extrahovat. Zjištěné údaje je pak nutné dále 
souhrnně zpracovat do požadované formy.  

S ohledem na výše uvedené si vyřízení Vaší žádosti vyžádá práci jednoho 
odborného referenta odboru 44 po dobu 300 hodin.  

Dle ustanovení § 17 odst. 3 Zákona Vás proto vyzýváme k úhradě částky  
105 000,- Kč na účet Ministerstva financí. Bankovní spojení pro tyto účely je 
následující: č. ú. 19-3328001/0710, variabilní symbol: 11180622. Uvedená výše 
nákladů vynaložených v souvislosti s vyřízením Vaší žádosti vychází ze Sazebníku 
úhrad Ministerstva financí, konkrétně byla stanovena jako násobek 300 hodin práce 
jednoho odborného referenta příslušného odboru a částky 350,- Kč za každou 
započatou hodinu vyhledávání. Sazebník úhrad je k dispozici na elektronické úřední 
desce ministerstva přístupné na webových stránkách ministerstva www.mfcr.cz. 

 
Výše uvedenou částku uhraďte, prosím, do 60 dnů ode dne, kdy Vám bude 
doručeno toto oznámení. V opačném případě Ministerstvo financí Vaši žádost 
odloží. 

 
Proti výši úhrady můžete podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) Zákona podat do 
30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení stížnost ministru financí, Letenská 15, 
118 10 Praha 1 – Malá Strana, prostřednictvím Ministerstva financí, Letenská 15, 
118 10 Praha 1 – Malá Strana.  
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