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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 23. 5. 2021, evidované pod č. j.:

jíž jste požadoval:

1. Jakou částku Ministerstvo zdravotnictví od 12. 4. 2021 zaplatilo nebo je

rozsudkem soudu povinno zaplatit jako náhradu nákladů soudního řízení za

řízení, kterým byla zrušena či prohlášena za nezákonná jeho mimořádná opatření

vydaná podle pandemického zákona č. 94/2021 Sb.

2. Jakou částku představuje náhrada škody, která je dotčenými osobami

nárokována za nezákonné povinnosti (např. zavření obchodu a restaurací)

stanovená nezákonnými mimořádnými opatřeními za období od 12. 4. 2021.

3. Jaké osoby se kromě ministra podílely na přípravě mimořádných opatření, které

zrušil Nejvyšší správní soud nebo je prohlásil za nezákonné, s uvedením jména a

funkce.
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4. Jaké kroky činí ministerstvo, aby částky náhrady nákladů soudního řízení či

náhradu škody v rámci regresního postihu vymáhalo po ministrovi a odpovědných

úředních osobách?

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1 žádosti:

MZ uhradilo dosud jako náhradu nákladů řízení částku 330 000,- Kč.

K bodu č. 2 žádosti:

Finanční objem žádostí o náhradu škody, které Ministerstvo zdravotnictví eviduje ke dni

7. 7. 2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ vydávanými po 12. 4. 2021,

činí 7.369.520,98 Kč. Tato částka však nereflektuje výši požadované škody, která měla

žadatelům vzniknout pouze v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ vydávanými

po 12. 4. 2021, a která byla Nejvyšším správním soudem prohlášena za nezákonná,

případně zrušena pro nezákonnost, jelikož žadatelé v žádostech jako příčinu škody

označují i jiná mimořádná opatření, případně usnesení vlády ČR vydávaná

v souvislosti s pandemií COVID-19, jež soudem nebyla zrušena pro nezákonnost.

Přesnější částku tak určit nelze.

K bodu č. 3 žádosti:

Ministerstvo zdravotnictví žádost posoudilo a žadateli zaslalo přípisem ze dne 22.7. 2021

č.j.: MZDR 26821/2021–7/MIN/KAN k tomuto bodu rozhodnutí o částečném odmítnutí.

K bodu č. 4 žádosti:

Ministerstvo zdravotnictví tuto věc právně vyhodnocuje.
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