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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví

11. března 2021, evidovanou pod č.j.

dne

kterou jste požádal

o informaci, jaké konkrétní podmínky zákona č.82/1998 Sb. nebyly splněny pro prokázání
nároku na náhradu škody u č.j.

– požádal jste o uvedení

konkrétních paragrafů, příp. odstavců; Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví Vám zaslalo dne 26. 2. 2021 vyrozumění o výsledku posouzení
žádosti o náhradu škody ze dne 23. 2. 2021, č.j.
uvedeno: „Ve
z

důvodu

V žádosti je

smyslu zákona č. 82/1998 Sb., jestliže žadatel konstatuje vznik škody

nezákonného

rozhodnutí

Ministerstva

zdravotnictví,

je

povinen

prokázat

rozhodné skutečnosti pro přiznání nároku, tj. zejména nezákonné rozhodnutí ve smyslu
§ 7 a 8 zákona č. 82/1998 Sb., jaká škoda mu reálně vznikla a vztah příčinné souvislosti
k

nezákonnému

rozhodnutí.

Ministerstvo zdravotnictví

v

první řadě

uvádí,

že podle

ust. § 8 zákona č. 82/1998 Sb. je podmínkou odpovědnosti státu, aby rozhodnutí bylo jako
nezákonné zrušeno či změněno. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že jako příčinu vzniklé
škody jste označil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.
ze dne 2. 3. 2020, které nebylo zrušeno soudem pro nezákonnost. Ministerstvo
zdravotnictví rovněž uvádí, že se při vydání uvedeného opatření nedopustilo nesprávného
úředního postupu, když postupovalo v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného

zdraví

a

o

změně

některých

souvisejících

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví a zamezení rozšíření nákazy koronavirem
SARS-CoV-2 na území České republiky.“

Z výše uvedeného vyplývá, že jste nesplnil podmínku nezákonného rozhodnutí ve smyslu
ust. § 8 zákona č. 82/1998 Sb.

Nad rámec výše uvedeného odkazujeme na rozsudek velkého senátu občanskoprávního
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11.9.2019, sp. zn. 31 Cdo 1954/2019, kde
je uvedeno, že podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu je pro založení odpovědnosti
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újmu

způsobenou

výkonem

státní

moci

zapotřebí

kumulativní

splnění

tří

podmínek, a to 1. existence nezákonného rozhodnutí (§ 5 písm. a) a § 8 odst. 1 a 2
zákona č. 82/1998 Sb.), případně nesprávného úředního postupu (§ 5 písm. b) a § 13
odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.), 2. vznik újmy, a to majetkové (škody) nebo nemajetkové,
a 3. existence příčinné souvislosti mezi nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním
postupem na straně jedné a újmou na straně druhé.

S pozdravem

