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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  

 

Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu zdravotnictví 

(MZ) dne 14. prosince 2022 a evidována pod č. j.: xxx, jste požádali o následující 

informace: 

1. Kolika subjektům (právnickým osobám a fyzickým osobám) Ministerstvo zdravotnictví 

přiznalo a vyplatilo náhradu škody ve smyslu ustanovení § 36 zák. č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění (dále jen 

„Krizový zákon“) v souvislosti s usneseními vlády či opatřeními jiných orgánů veřejné moci 

přijatými za účelem zabránění či zmírnění pandemie koronaviru SARS-CoV-2 

způsobujícího onemocnění COVID-19 (dále jen „Krizová opatření“); 

2. Jaká celková částka byla Ministerstvem zdravotnictví na náhradě škody ve smyslu 

ustanovení § 36 Krizového zákona v souvislosti s Krizovými opatřeními přiznána  

a vyplacena všem právnickým a fyzickým osobám; 

3. Kolik je od 1. 3. 2020 vedeno proti České republice řízení o náhradu škody dle § 36 

Krizového zákona z důvodu vydaných Krizových opatření (dále jen „Spory KZ“); 

4. Kolik Sporů KZ je pravomocně skončeno; 

5. Jakým výsledkem skončila řízení o Sporech KZ u soudu prvního stupně a jaká je spisová 

značka takových řízení; 

6. Uzavřela Česká republika od 1. 3. 2020 nějaké dohody o náhradě vzniklé škody 

způsobené Krizovými opatřeními ve smyslu § 36 Krizového zákona. 

K Vaší žádosti sděluji: 

 

Ad 1 

S ohledem na to, že Ministerstvo zdravotnictví není dle krizového zákona orgánem, který 

by byl příslušný k vyřízení nároků na náhradu škody způsobené krizovými opatřeními  

ve smyslu krizového zákona, Ministerstvo zdravotnictví nepřiznalo ani nevyplatilo náhradu 

škody ani v jednom případě. 

 

Ad 2 

Celková částka vyplacená Ministerstvem zdravotnictví na náhradě škody ve smyslu 

ustanovení § 36 krizového zákona činí 0,- Kč. 

 

Ad 3, 4, 5 a 6 

Ministerstvo zdravotnictví touto informací nedisponuje, neboť, jak uvedeno v odpovědi  

č. 1, není příslušným orgánem. V této části tedy nezbývá než Vaši žádost odložit, kdy dle 
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ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt žádost odloží  

v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. 

  

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 


