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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  

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") bylo dne 28. června 2019 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: 

"Žádám tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pak  
o poskytnutí informace, zdali se u Ministerstva financí vedou (či v minulosti vedla) 
nějaká řízení, ve kterých by minoritní akcionáři bývalé "IPB" (resp. IP Exit, a.s.) 
požadovali (ať to ať už osobně či "prostřednictvím" třetích osob jako postupníků 
těchto nároků) po státu náhradu škody z titulu nesprávného úředního postupu, resp. 
nezákonného rozhodnutí, spočívající ve zmaření jejich investice (poklesu tržní 
hodnoty jejich akcií). V případě, že se nějaká taková řízení vedou (či v minulosti 
vedla), prosím o zaslání anonymizovaných rozhodnutích či sdělení Ministerstva 
financí, jak bylo o uplatnění těchto nároků rozhodnuto, resp. jak byly tyto nároky 
vypořádány." 

K tomu Vám ministerstvo sděluje následující informace. Žádosti o náhradu škody  
dle zákona 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), v platném 
znění (dále jen zákon č. 82/1998"), minoritních akcionářů bývalé „IPB“ ministerstvo 
obdrželo. O žádostech podle zákona č. 82/1998 Sb. se ze strany ministerstva žádná 
řízení v souladu s citovaným zákonem nevedou a ministerstvo nevydává o žádostech 
rozhodnutí. V příloze dopisu Vám zasíláme předmětná anonymizovaná sdělení 
ministerstva o projednání těchto žádostí. 
 
Na ministerstvu se nyní žádná žádost v tomto smyslu neprojednává. 
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