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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 6. února 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Konkrétně žádáte o poskytnutí následujícího: 

1. Kolik žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za 
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem obdrželo ministerstvo financí v letech 2017 a 2018? 

2. Jaká byla průměrná délka vyřízení těchto žádostí ministerstvem financí 
postupem podle § 14 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. v letech 2017 a 2018? 

3. V kolika případech ministerstvo v uvedených letech žádosti v rámci postupu 
podle § 14 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. plně vyhovělo, v kolika případech 
vyhovělo ministerstvo pouze částečně a v kolika případech nevyhovělo 
vůbec? 

4. Kolik žalob o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., bylo vůči ministerstvu 
financí podáno v letech 2017 a 2018? 

5. Kolik soudních řízení o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., bylo vedeno 
proti ministerstvu financí v letech 2017 a 2018 v prvním stupni a v odvolacím 
řízení. 

6. Kolik soudních řízení o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb. bylo 
pravomocně ukončeno rozhodnutím ve věci v letech 2017 a 2018. 

7. Jaká byla výše náhrad vyplacených podle zákona č. 82/1998 Sb. v letech 
2017 a 2018. 

O tyto informace žádáte v rozdělení na nároky vyplývající z: 

1. předchozího daňového řízení vedeného podle zákona č. 337/1992 Sb.,  
o správě daní a poplatků, a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

2. jiných předchozích řízení vedených podle jiných procesních předpisů. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje, že Vám může poskytnout pouze 
celkové počty žádostí o náhradu škody, celkové počty soudních řízení o náhradu 
škody, celkové počty případů, kdy vyhovělo či nevyhovělo žádosti v rámci 
předběžného projednání, a celkovou výši vyplacených náhrad škody za jednotlivé 
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roky. Ministerstvo financí nedisponuje jednotlivými údaji v rozdělení dle Vámi 
požadované struktury.  

 Ad 1. 

V roce 2017 i v roce 2018 obdrželo Ministerstvo financí 90 žádostí tohoto charakteru 
(dohromady se tudíž jedná o 180 žádostí). 

Ad 2.  

Ministerstvo financí uplatněné nároky projednává do šesti měsíců od jejich podání. 
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní 
rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 
předpisů, neukládá příslušnému úřadu povinnost projednání podaného nároku na 
náhradu škody. Z § 15 odst. 2 předmětného zákona pouze plyne, že žadatel má 
možnost, pokud jeho nárok nebyl plně uspokojen do šesti měsíců od uplatnění, se 
domáhat náhrady škody u soudu. Ministerstvo financí jedná v souladu s Obecným 
desaterem pro posuzování žádostí o odškodnění a každý uplatněný nárok projedná. 
Délka projednání závisí na míře složitosti daného nároku, na době obdržení 
stanoviska příslušných orgánů a dalších okolnostech. To znamená, že délka 
projednání je u každé žádosti jiná – a to v rozmezí od jejího přijetí do šesti měsíců. 
Průměrnou délku vyřízení žádostí nicméně Ministerstvo financí neeviduje. 

Ad 3. 

Požadované údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 2017 2018 

vyhověno plně 2 0 

vyhověno částečně 5 3 

nevyhověno 83 87 

 

Ministerstvo financí upozorňuje na půlroční lhůtu projednání žádostí o náhradu 
škody, rok 2018 není v rámci projednání (a možného vyplacení náhrad škod) 
„ukončen“. Počty případů za rok 2018 Ministerstvo financí uvádí ke dni vyřízení Vaší 
žádosti. 

Ad 4., 5. a 6. 

U soudních řízení Ministerstvo financí eviduje pouze aktuálně probíhající řízení, 
požadovanými informacemi proto nedisponuje. 
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Ad 7. 

Požadované údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 2017 2018 

Na základě předběžného 
projednání 81 986,00 Kč 26 004,00 Kč 

Na základě rozhodnutí 
soudu 55 241 001,00 Kč    3 858 751,00 Kč 

 

Ve vztahu bodu 2., 4., 5., 6. a ve vztahu k Vašemu požadavku na poskytnutí 
požadovaných informací v rozdělení dle Vámi stanovené struktury bylo vydáno 
rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti (č. j. MF-3854/2019/9008-6). 
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