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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 Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  
27. září 2021, evidovanou pod č. j.: xxx, kterou jste požádal o zodpovězení na níže 
uvedené dotazy: 
 
1. Kolik bylo do dnešního dne podáno žádostí o náhradu újmy podle zákona č. 94/2021 
Sb.? 
2. Jaké celkové částky dosahují nároky na náhradu újmy podle zákona č. 94/2021 Sb. 
uplatněné do dnešního dne? 
3. V jakém objemu v penězích byly náhrady újmy podle zákona č. 94/2021 Sb. k 
dnešnímu dni vyplaceny poškozeným? 
4. Kolik bylo do dnešního dne podáno žádostí o náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) 
v souvislosti s rozhodnutím soudů o nezákonnosti mimořádných opatření vydávaných 
ministerstvem zdravotnictví a krizových opatření vydaných vládou v souvislosti s 
pandemií covid-19? 
5. Jaké celkové částky se k dnešnímu dni domáhají osoby ve svých žádostech o 
náhradu újmy způsobené nezákonnými mimořádnými opatřeními vydávanými 
Ministerstvem zdravotnictví a krizovými opatřeními Vlády v souvislosti s pandemií covid-
19? 
6. V jakém objemu v penězích byly k dnešnímu dni z důvodu nezákonných mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření Vlády vyplaceny náhrady 
poškozeným? 
 
Vám sděluji následující: 
Ad 1) – Ad 3) 

K dotazům Ad 1-3 uvádíme, že podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních 

při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, se nárok 

uplatňuje u Ministerstva financí. Ministerstvo zdravotnictví z tohoto důvodu touto 

informací nedisponuje. Ministerstvu zdravotnictví byla doručena 1 žádost o náhradu 

škody ve výši 24 768 621 Kč s odkazem na zákon č. 94/2021 Sb., tento nárok byl však 

adresován více orgánům státní správy a uplatněn rovněž podle krizového zákona a 

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) (dále jen „zákon č. 

82/1998 Sb.“). 

Ad 4) – Ad 6) 
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K dotazům Ad 4-6 uvádíme, že od dubna 2020 k 7. 10. 2021 Ministerstvo zdravotnictví 

eviduje celkem 307 žádostí o náhradu škody v souvislosti s krizovými opatřeními 

vydávanými Vládou ČR a mimořádnými opatřeními vydávanými Ministerstvem 

zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví nemá informace o výši uplatněných nároků u 

jiných ústředních správních úřadů (např. MV, ÚV, MF), pokud mu tyto žádosti nebyly 

postoupeny. Uvádíme, že žádosti jsou uplatňovány podle krizového zákona a/nebo podle 

zákona č. 82/1998 Sb. Celkový finanční objem činí 4.980.252.925,46 Kč. Ministerstvo 

zdravotnictví k dnešnímu dni nevyplatilo žádnou finanční částku. 

Dovolujeme si upozornit, že tato částka nereflektuje výši požadované škody, která měla 

žadatelům vzniknout pouze v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ, která byla soudy 

pravomocně zrušena pro nezákonnost/prohlášena za nezákonná, jelikož žadatelé v 

žádostech jako příčinu škody označují i ostatní mimořádná opatření, případně usnesení 

vlády ČR vydávaná v souvislosti s pandemií COVID-19, která nebyla soudem zrušena 

pro nezákonnost/prohlášená za nezákonná, přesnější částku tak nelze určit. Uvedená 

částka a počet žádostí tedy zahrnuje veškeré žádosti o náhradu škody, které 

ministerstvo zdravotnictví eviduje od propuknutí pandemie na jaře roku 2020 až ke dni 7. 

10. 2021 v souvislosti s vydanými mimořádnými opatřeními MZ a krizovými opatřeními 

vlády. 

 

S pozdravem 

 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 


