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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážená paní, 

Ministerstvu financí byla dne 19. dubna 2021 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:  

(V) rámci tématu své bakalářské práce (Předběžné projednání nároku na náhradu 
škody dle zákona č. 82/1998 Sb.) bych Vás chtěla, s ohledem na zákon 
č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poprosit o následující informace 
za období 2018, 2019 a 2020: 
- Kolik bylo v měsících let 2019, 2020 a 2021 podáno žádostí v rámci předběžného 
projednání na Vašem ministerstvu? 
- Jaká byla průměrná doba vyřízení žádosti o náhradu škody/újmy v rámci 
předběžného projednání v měsících let 2018, 2019 a 2020? 
- Kolik procent žadatelů bylo v daných letech (2018, 2019 a 2020) ze strany Vašeho 
ministerstva (tj. státu) odškodněno? 
- Kolik bylo vedeno v letech 2019, 2020 a 2021 soudních sporů co do náhrady 
škody/újmy dle zákona č. 82/1991 Sb.? A kolik procent žalobců bylo v soudním sporu 
úspěšných? 

Dne 23. dubna 2021 byla Ministerstvu financí Vaše žádost doručena podruhé – 
dodatečně jste doplnila své identifikační údaje. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Co se týče první odrážky Vaší žádosti, Ministerstvo financí konstatuje, že v rámci 
vnitřní evidence jsou počty žádostí evidovány za jednotlivé roky, nikoli však v rozdělení 
na jednotlivé měsíce. V tabulce níže Vám Ministerstvo financí poskytuje údaje, které 
má v tuto chvíli k dispozici. 
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K druhé odrážce Vaší žádosti lze obecně uvést, že v § 15 odst. 2 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, je stanoveno, že domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený pouze 
tehdy, pokud do šesti měsíců ode dne uplatnění nebyl jeho nárok plně uspokojen. 
Ministerstvo financí vyřizuje žádosti o náhradu škody a nemajetkové újmy v zákonné 
lhůtě 6 měsíců. Žadatelé jsou následně vyrozuměni sdělením o výsledku projednání 
žádosti. Doba vyřízení konkrétní žádosti se odvíjí od její skutkové a právní složitosti. 
Údaj o průměrné době vyřizování jednotlivých žádostí v rámci zákonné lhůty však 
Ministerstvo financí neeviduje, neboť pro to není relevantní důvod. 

Co se týče třetí odrážky Vaší žádosti, požadované údaje Vám Ministerstvo financí 
poskytuje v následující tabulce: 

* Prozatímní data (vzhledem k půlroční lhůtě projednání a tedy i odškodnění) 

Ke čtvrté odrážce Vaší žádosti Vám může Ministerstvo financí v tuto chvíli poskytnout 
pouze počet aktuálně vedených soudních sporů – jedná se o 258 aktivních soudních 
sporů. 

Jak plyne z výše uvedeného, všechny údaje přesně dle požadavků Vaší žádosti 
Ministerstvo financí neeviduje, proto Vám požadované informace poskytuje pouze 
v rozsahu, který má nyní k dispozici. Vyhovět Vašim požadavkům – resp. zjistit 
požadované údaje přesně tak, jak je specifikováno ve Vaší žádosti, by bylo časově 
náročné. Pokud byste však na Vašich požadavcích trvala (a sdělila tuto skutečnost 
Ministerstvu financí), jejich vyřízení by bylo vázáno na zaplacení úhrady za mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 

Aby byly zjištěny všechny údaje podle odrážky první, druhé a čtvrté, bylo by třeba projít 
jednotlivé spisy k žádostem za Vámi uvedené období (tj. 246 žádostí) a zároveň by 
bylo třeba projít všechny soudní spory (258 aktivních soudních sporů a 392 soudních 

Rok Počet žádostí 

2019 83 

2020 135 

2021 28 

Rok 
Procento odškodnění 

v předběžném projednání 
u Ministerstva financí 

Počet odškodněných žadatelů 
v předběžném projednání 

u Ministerstva financí 

2019 12,45 % 15 

2020 8,1 % 6* 

2021 0 0* 
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sporů, které jsou již skončeny). Podle předběžného odhadu by si tato činnost vyžádala 
řádově stovky hodin času; v rámci Ministerstva financí přitom sazba za každou hodinu 
mimořádně rozsáhlého vyhledání informací činí 370 Kč. V případě, že budete trvat na 
požadovaných informacích tak, jak jsou specifikovány ve Vaší žádosti, prosím o 
sdělení, aby Ministerstvo financí mohlo určit přesnou částku úhrady za mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací. 
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