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Praha 6. 8. 2018   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělení  
o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) 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 25. července 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: 

Dovoluji si požádat o odpovědi na následující otázky a to vždy za období              
2010 až 2017, pro každý rok zvlášť: 
 
1. Počet došlých a šetřených žádostí (uplatněných nároků) o náhradu škody dle § 14   
zákona č. 82/1998 Sb. 
2. Počet žádostí v rozdělení podle důvodu nároku a to v členění, v jakém 
Ministerstvo evidenci vede. Alternativně výčet oblastí, které převažují či se opakují, 
jako důvod uplatněného nároku. 
3. Počet šetřených žádostí, kterým bylo vyhověno zcela. 
4. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zčásti. 
5. Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno. 
6. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zcela nebo zčásti mimosoudně. 
7. Výše přiznaného/vyplaceného odškodnění na základě zákona č. 82/1998           
Sb. mimosoudně. 
8. Počet žádostí, které byly následně uplatněny u soudu. 
9. Počet případů, kdy soud vyhověl zcela. 
10. Počet případů, kdy soud vyhověl zčásti. 
11. Počet případů, které byly soudem zamítnuty. 
12. Výše vyplaceného odškodnění na základě pravomocných rozsudků. 
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13. Průměrná doba vyřízení žádosti podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb. 
14. Počet případů uplatnění institutu regresní úhrady ve smyslu § 16 až § 18 zákona 
č. 82/1998 Sb. 
15. Počet případů, ve kterých byla regresní úhrada vymožena zpět. 
16. Výše regresní úhrady, která byla vymožena zpět. 
17. Jak je v úřadu řešena problematika regresních úhrad, tedy např. kdo rozhoduje   
o tom, zda regresní úhradu vymáhat, zda je to na návrh nebo i bez návrhu, existuje   
k tomu účelu nějaký orgán, jaký je procesní postup? Existuje-li metodický pokyn, 
manuál či obdobný dokument, který se týká regresních úhrad, prosím o jeho zaslání. 
 
Vzhledem k tomu, že předmětná agenda se začala evidovat až od vzniku oddělení 
2903 Náhrady škody při výkonu veřejné moci (nyní odd. 4403), tedy od roku 2011, 
jsou Vám požadované informace poskytnuty až od tohoto roku. Na zbývající část 
žádosti, tedy na informace vztahující se k roku 2010  bylo vydané samostatné 
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti evidované pod č.j. MF-1028/2018/10-5-Roz. 

Ad 1), 3) - 6) 

Ministerstvu financí podané žádosti o náhradu podle zákona č. 82/1998 Sb. 
a jejich mimosoudní vyřízení 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem žádostí 271 137 167 118 84 66 90 

Vyhověno celkem  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 

Nevyhověno 237 123 145 105 70 50 84 

 
Ad 2) 
Ministerstvo financí vede žádosti o náhradu škody bez rozlišení důvodu nároku, tudíž 
nelze určit, která oblast převažuje, či se opakuje. Náhrady škod podle zákona 
č. 82/1998 Sb., které hradí Ministerstvo financí, nejsou vždy spojeny s resortem 
Ministerstva financí, tj. se samotným Ministerstvem financí či např. finanční a celní 
správou, ale spadá sem i zbytková agenda podle § 6 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. – 
odpovědnost za Kancelář prezidenta republiky, za Ústavní soud či jiné instituce, kde 
nelze určit odvětvový ústřední orgán, a dále tzv. Simonova doktrína, kde Nejvyšší 
soud činí Ministerstvo financí odpovědným v případech, kde vystupuje více za 
náhradu odpovědných odvětvových ministerstev, a to i když žádné z nich není 
Ministerstvo financí). 

 
Ad 7) 
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Celková výše vyplacené náhrady mimosoudně činí 78.669.895,- Kč.  

Ad 8) 
Ministerstvo financí ke dni podání Vaší žádosti eviduje 271 aktivních soudních sporů.  

Přehled o nápadu u jednotlivých soudů Ministerstvo financí nemá, neboť žaloby jsou 
primárně adresovány soudům a soudy jsou ministerstvu doručovány až následně  
a někdy také s velkým časovým zpoždění. V některých případech Ministerstvo 
financí není v žalobě ani označeno jako organizační složka státu příslušná za stát 
jednat, což může soud sám v průběhu řízení přehodnotit. Toto se děje např. 
v případech tzv. Simonovy doktríny, kdy Ministerstvo financí neeviduje předchozí 
žádost o mimosoudní předběžné projednání nároku.  

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 9) - 11) 
Dle sdělení věcně příslušného odboru (odbor 44) se v tomto případě jedná  
o vyhledání 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 100 hodin.  

Dle ustanovení § 17 odst. 3 Zákona Vás proto vyzýváme k úhradě částky  
35 000,- Kč na účet Ministerstva financí. Bankovní spojení pro tyto účely je 
následující: č. ú. 19-3328001/0710, variabilní symbol: 11180775. Uvedená výše 
nákladů vynaložených v souvislosti s vyřízením Vaší žádosti vychází ze Sazebníku 
úhrad Ministerstva financí, konkrétně byla stanovena jako násobek 100 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.  

Ad 12) 
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Celková částka přiznané náhrady škody soudně od roku 2011 činí                     
218.356.964,- Kč.  

Ad 13) 
Ministerstvo financí 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 
nároku domáhat se náhrady škody u soudu (§ 15 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb.).  
Ministerstvo financí 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, včetně kvality podané žádosti. Doba projednání 
je tedy u každé žádosti jiná, individuální, a to v rozmezí od jejího přijetí do šesti 
měsíců.    

Ad 14) - 16) 
 

Regresní náhrady na Ministerstvu financí 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet 
případů 1 3 1 0 1 1 2 

Uplatněná 
částka v Kč 82 149,- 789 579,- 500,- 0 1 400,- 5 808,- 11 255,- 

Vymožená 
částka v Kč 82 149,- 789 579,- 500,- 0 1 400,- 5 808,- 11 255,- 

 
Ad 17) 
Žádný vnitřní předpis k vymáhání regresních úhrad na ministerstvu neexistuje. 
Ministerstvo financí se řídí při řešení regresů zákonem č. 82/1998 Sb. a zákonem  
č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
V současné době existují dvě komise, které posuzují regresní úhrady. Jedna komise 
působí při Generálním finančním ředitelství, jejím členem je i zástupce Ministerstva 
financí, a řeší výlučně případy spojené s činností finanční správy. Druhá komise 
působí na Ministerstvu financí při odboru 44 a mimo jiné řeší ostatní případy 
regresních úhrad mimo oblast finanční správy. 
 
Komisím jsou předkládány všechny případy, v nichž bylo ze strany České republiky - 
Ministerstva financí poskytnuto žadatelům finanční plnění. Komise na základě 
materiálu, který obsahuje stanoviska dotčených úřadů a institucí, posuzují existenci 
nároku na regresní úhradu, její prokazatelnost, tj. existenci zákonných podmínek pro 
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regresní úhradu – např. zavinění konkrétní osoby, a dává doporučení, zda regresní 
úhradu vymáhat či nevymáhat. Konečné rozhodnutí přísluší představeným státním 
zaměstnancům určeným organizačním řádem a individuálními pověřeními v rámci 
Ministerstva financí v závislosti na výši pohledávky. 

Pro úplnost dodáváme, že ne vždy je poskytnutá náhrada škody podle zákona 
č. 82/1998 Sb. spojena s existencí zavinění konkrétní osoby, někdy dochází  
ke škodě v důsledku změny judikatury soudů, výkladu zákona či např. novelizace. 
Dále uvádíme, že ne vždy je poskytnutá náhrada totožná s regresní úhradou, neboť 
např. u nedbalostního zavinění je odpovědnost limitována 4,5 násobkem platu. 
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