
 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 26. dubna 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádal o odpověď na níže uvedené dotazy, které se vztahují 
k činnosti MZ jakožto odpovědného úřadu dle § 6 zákona č. 82/1998 Sb., a to za období 
od 1.1.2011 až do 31.12.2020. K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Dle evidence nároků, kdy MZ jedná jako ústřední správní úřad ve věcech, kdy škoda 
vznikla na základě nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu 
Krajských hygienických stanic, eviduje MZ (oddělení ekonomicko správní) ve Vámi 
uvedeném časovém období následující: 
 
1) V kolika případech v jednotlivých letech vyplatilo Ministerstvo zdravotnictví náhradu 

škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku 

nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve smyslu výše 

citovaného předpisu? 

Toliko v roce 2011, a to v jednom případě.  
 

2) V jaké výši byla jednotlivá odškodnění Ministerstvem zdravotnictví vyplacena? 

Ve výši 6 000,- Kč. 
 

3) V kolika případech se poškození po neúspěšné žádosti o náhradu škody dle § 14 

obrátili na soud?  

V 16 případech.  
 

4) V kolika takových případech bylo Ministerstvo zdravotnictví zastoupeno v tomto 

soudním řízení jiným úřadem? (například Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových). 

V žádném případě. Ministerstvo v daných soudních řízení zastupovali zaměstnanci 
MZ. 
 
 

5) V kolika případech v jednotlivých letech uplatnil stát prostřednictvím Ministerstva 

zdravotnictví nárok na regresní úhradu? 

V žádném případě.  
 
 

6) Vůči kterým subjektům byly regresní úhrady uplatněny? 

Vůči žádným subjektům. 
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7) V jaké výši byly jednotlivé regresní úhrady požadovány? 

Žádné úhrady nebyly požadovány.  
 
 

8) V kolika případech bylo státu vyhověno zcela, částečně nebo vůbec? V případě plného 

nebo částečného vyhovění nároku, prosím, uveďte rozsah úhrady. 

Nebyly uplatňovány. 
 
 

9) Z jakých důvodů nebyly regresní úhrady uplatňovány i v dalších případech? 

Nešlo o pochybení jednotlivců, toliko se jednalo o odlišný právní výklad.  
 
 

10) Byla v jednotlivých případech regresní úhrada projednávána v soudním řízení? Pokud 

ano, bylo Ministerstvo zdravotnictví zastoupeno v tomto soudním řízení jiným úřadem? 

(například Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových). 

Ne.  
 
 

11) Existuje nějaký vnitřní předpis nebo metodika Ministerstva zdravotnictví k vymáhání 

regresních úhrad? V případě, že ano, žádám o její poskytnutí. 

Vzhledem k tomu, že doposud nevznikla potřeba uplatňovat regresivní úhradu, tak 
nikoli. 

 
K výše uvedeným informacím doplňuji, že MZ (odbor právní) pak vede evidenci veškerých 
dalších než výše uvedených nároků podle zákona č. 82/1998 Sb. až od data 1. 8. 2012. 
Požadované informace je tak možné v další části poskytnout bez mimořádně rozsáhlého 
vyhledávání až od tohoto data. 
 
Co se týče nároků uplatněných v období od 1. 1. 2011 do 31. 7. 2012, pro tyto není vedena 
zvláštní evidence a příprava potřebných informací by tak musela být provedena 
vyhledáním a následnou kontrolou jednotlivých spisů. Tato činnost by byla velmi časově 
náročná, což by znamenalo, že by ministerstvo muselo přistoupit k vyčíslení nákladů  
za mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Z výše uvedeného důvodu si Vás dovolujeme požádat o informaci, zda v dalším trváte  
na poskytnutí informací za v žádosti uvedené období (tedy od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020), 
či zda Vám případně postačí období kratší (tedy od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2020).  
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S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 


