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

Ministerstvu financí byla dne 2. února a opětovně dne 8. února 2021 doručena Vaše 
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 

„Požadované informace: 
Všechny dokumenty, na základě kterých Ministerstvo financí ČR rozhoduje ve 
správních řízeních, jejichž předmětem je řešení žádostí o náhradu škody dle zákona 
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, tedy 
například všechny interní předpisy, dokumenty, nařízení, manuály, metodické postupy 
a jakékoliv jiné dokumenty, které ministerstvo používá k vydání rozhodnutí ve věcech 
žádostí o náhradu škody dle výše uvedeného zákona, přiznání této škody, určení její 
výše, nebo její zamítnutí.“ 
 
Úvodem je třeba poznamenat, že projednávání žádostí o náhradu škody podle 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), ve znění pozdějších 
předpisů, není správním řízením, a tudíž se na ně nevztahují ustanovení zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o správním řízení. 
Ministerstvo financí tak o těchto žádostech ve správním řízení nerozhoduje ani v těchto 
případech nevydává rozhodnutí. Další informace o vyřizování žádostí o odškodnění 
jsou zveřejněny též na https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-
verejnosti/zadosti-o-odskodneni. 
 
Při projednávání žádostí o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb. se Ministerstvo 
financí kromě zmíněného zákona řídí aktuální judikaturou Nejvyššího a Ústavního 
soudu České republiky, která je uveřejňována na internetových stránkách těchto 
institucí. 

Dále při posouzení části žádostí (žádostí na náhradu nemajetkové újmy za tvrzené 
porušení práva na přiměřenou délku řízení) aplikuje stanovisko občanskoprávního 
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 4. 2011, 
sp. zn. Cpjn 206/2010 (příloha č. 1). Dále se řídí usnesením vlády České republiky ze 
dne 15. 8. 2012 č. 593 (příloha č. 2), jehož přílohu tvoří Desatero „dobré správy“ při 
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posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední 
postup (příloha č. 3).  

Ministerstvo financí posuzuje každou žádost individuálně podle jejího obsahu 
a v souladu s aktuální judikaturou. Žádné další předpisy či pokyny, a to včetně 
interních či metodických předpisů a pokynů, které by upravovaly postup Ministerstva 
financí při projednávání žádostí o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., nebyly 
vydány či přijaty.  
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