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Od: Stašková Martina, Mgr. <MStaskova@msp.justice.cz>
Odesláno: pondělí 27. května 2019 16:49
Komu: 'info@kverulant.org'
Předmět: MSP-332/2019-OSV-OSV
Přílohy: Tabulka k dotazu.xls
Podepsáno: mstaskova@msp.justice.cz

Vážený pane Razimo, 
 
            k  žádosti o informace obecně prospěšné společnosti Kverulant.org ze dne 11. 4. 2019 doručené 
Ministerstvu spravedlnosti ČR dne 10. 5. 2019 sdělujeme následující. 
            Ad bod č. 1. Statistické údaje o vyřizování agendy náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem, jsou ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR již zveřejněny, a to na internetových stránkách pod 
odkazem: https://www.justice.cz/web/msp/statistiky. 
            Ad bod č. 2. Formálně správná odpověď na daný dotaz je nula. Pokud totiž poptáváte údaj o výši 
regresní náhrady, kterou zdejší úřad vymohl od „svých úředníků“ (tedy zaměstnanců), nelze odpovědět jinak, 
než že jde o prázdnou množinu, neboť Ministerstvo spravedlnosti ČR zpravidla poskytuje odškodnění za 
činnost jiných orgánů (a tedy odpovědných úředních osob), než je ono samo. Lze zmínit případ projednávání 
odškodnění v souvislosti s činností zaměstnance zdejšího úřadu, kdy se jednalo o tvrzený nesprávný úřední 
postup při vyšším ověřování listin. Fakticky jde však v porovnání s objemem ostatní agendy (zejména 
odpovědnosti za nepřiměřenou délku soudního řízení ve věcech občanskoprávních a za újmu způsobenou 
v rámci trestního řízení) o naprosto zanedbatelné promile možných situací. 
            Pro případ, že byla žádost nepřesně formulována, uvádíme tyto údaje. 
 V roce 2014 byla regresní náhrada zcela vymožena (a vymáhání bylo ukončeno) po deseti osobách, a to 

v částce 373.698,- Kč. U dvou dalších osob bylo vymáhání ukončeno s částečným úspěchem, při 
vymožení částky 37.342,98 Kč. 

 V roce 2015 byla regresní náhrada zcela vymožena (s ukončením vymáhání) po třinácti osobách, a to 
v částce 358.983,60,- Kč. Částečným úspěchem bylo vymáhání ukončeno u tří osob, s vymožením částky 
62.772,- Kč. 

 V roce 2016 byla regresní náhrada plně vymožena (a vymáhání bylo ukončeno) po osmi osobách, přičemž 
takto vymožená výše regresní náhrady činila celkem 207.342,- Kč. Částečným úspěchem bylo vymáhání 
ukončeno u jedné osoby, a to po vymožení částky 25.995,20,- Kč. 

 V roce 2017 bylo vymáhání regresu ukončeno s plným úspěchem u deseti osob a s výší regresní náhrady 
1.015.097,- Kč. Jen částečným úspěchem bylo vymáhání ukončeno u dvou osob, s vymoženou regresní 
náhradou ve výši 12.171,74,- Kč. 

 V roce 2018 pak bylo vymáhání regresu ukončeno s plným úspěchem u dvaceti devíti osob, s celkovou 
částkou regresní náhrady ve výši 1.323.849,- Kč. Jen částečným úspěchem bylo vymáhání ukončeno u 
jedné osoby – s vymoženou částkou 48.007,68 Kč. 

            K tomu doplňujeme, že nejčastějším důvodem toliko dílčího úspěchu vymáhání regresní náhrady byl 
odlišný názor soudu v nalézacím řízení, které Ministerstvo spravedlnosti ČR s odpovědnou úřední osobou o 
regresní náhradu vedlo. 
            Kromě výše uvedeného lze doplnit, že v současnosti je stále vymáháno (tzv. je v běhu) celkem 272 
případů regresní náhrady, z nichž většina napadla v zájmovém období. Některé takto vymáhané pohledávky 
jsou povinnými částečně plněny – prozatím bylo takto vymoženo 433.380,50 Kč. Celkový objem vymáhaných 
regresních náhrad v dosud probíhajících věcech (včetně částek již zaplacených) činí 139.704.802,40 Kč. 
            K bodu č. 3. a 4. naleznete v příloze vyplněnou tabulku, kterou jste ke své žádosti připojil. 

S pozdravem 
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Mgr. Martina Stašková 
oddělení styku s veřejností 
sekce státního tajemníka 
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