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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 23. září 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 
 
„poskytnutí informace týkající se zajišťovacích příkazů. 
Upřesnění: 
Požaduji sdělení statistických informací týkající se vyřízení žádostí o náhradu škody 
podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, které souvisí se 
zajišťovacími příkazy na DPH zrušenými ve správním soudnictví, a to v období od 
roku 2010 doposud. 
Na webových stránkách finanční správy jsem na adrese 
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/zajistovaci-
prikazy nalezl „Statistické údaje o zajišťovacích příkazech k 30. 4. 2020“. (viz příloha 
IS) 
Z této tabulky vyplývá, že doposud bylo zrušeno 60 zajišťovacích příkazů u 46 
daňových subjektů. Konkrétně mi tedy sdělte: 
1) Kolik žádostí o náhradu škody v souvislosti se zrušenými zajišťovacími příkazy na 
DPH bylo ministerstvu doručeno v jednotlivých letech, 
2) Jaká výše škody byla v jednotlivých letech vyplacena v souvislosti se zrušenými 
zajišťovacími příkazy na DPH 
3) Kolik výše specifikovaných žádostí zůstává nevyřízeno. 
Vzhledem k tomu, že se v médiích objevují zprávy o počtech těchto žádostí včetně 
částek (avšak bez důkazu o původu informace z okruhu správních orgánů), 
předpokládám, že jste se touto problematikou již dříve zabývali. Potřebuji však mít 
jistotu, že deklarované údaje jsou opravdu zaručené. 
Pokud požadované údaje nejste schopni zpracovat ve lhůtě 15 dní, poskytněte mi 
prosím v této lhůtě alespoň ty údaje, kterými aktuálně disponujete. Nepožaduji tedy 
vypracování nějaké nové analýzy dat, ale pouze sdělení výsledku již dřívějších 
analýz.“ 
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K jednotlivým bodům Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Ad bod 1) a 2)  
ROK POČET VYPLACENÁ ČÁSTKA V KČ 

2017 4 0 

2018 7 0 

2019 5 0 

2020 6 0 

 
V závěru své žádosti uvádíte: „Pokud požadované údaje nejste schopni zpracovat ve 
lhůtě 15 dní, poskytněte mi prosím v této lhůtě alespoň ty údaje, kterými aktuálně 
disponujete. Nepožaduji tedy vypracování nějaké nové analýzy dat, ale pouze 
sdělení výsledku již dřívějších analýz.“ V období 2010 – 2016 nebyla vedena 
podrobnější evidence, ze které by bylo možné zjistit, zda se podané žádosti 
vztahovaly k problematice zajišťovacích příkazů, a dále v rámci těchto zajišťovacích 
příkazů pak v podrobnějším členění ve vztahu výlučně k DPH. Evidence byla vedena 
pouze v členění na žádosti spojené s činností finanční správy bez další specifikace. 
Požadované informace za toto období tedy nelze poskytnout a v souladu s Vaším 
požadavkem Vám poskytujeme ty údaje, kterými ministerstvo disponuje.  
 
Ad bod 3 
Všechny žádosti podané do roku 2020 byly vyřízeny. V roce 2020 jsou prozatím čtyři 
nevyřízené žádosti, a to z důvodu neukončeného běhu půlroční lhůty k projednání 
žádosti podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České 
národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). 
  
Pro úplnost Ministerstvo financí uvádí, že ne všechna správní řízení soudní podle 
zákona č. 150/2012 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, kde 
předmětem přezkumu jsou zajišťovací příkazy, jsou následována podáním žádosti 
o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., přičemž některé žádosti o náhradu 
škody obsahují i nároky za více než jeden zrušený zajišťovací příkaz. Z tohoto 
důvodu může být porovnání údajů poskytnutých Ministerstvem financí s Vámi 
přiloženými statistikami zavádějící. 
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