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Vážený pane,  
 

potvrzujeme tímto, že Ministerstvu spravedlnosti bylo dne 11.4.2017 doručeno Vaše 
podání, týkající se právní věci projednávané před MS Praha pod sp. zn. 49T 10/16. 
 Zmíněné podání bylo zařazeno do rejstříku MSP-ODSK-ODSK pod spisovou značkou 
uvedenou v záhlaví tohoto dopisu a bude předáno označenému referentu odboru 
odškodňování k věcnému vyřízení.  
 Podle ustanovení § 15 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem platí, 
že přizná-li příslušný ústřední správní úřad právo na náhradu škody či přiměřené 
zadostiučinění, je třeba ji poškozenému proplatit do 6 měsíců od podání žádosti. 
 Tuto lhůtu, během níž by Vaše věc měla být vyřízena, se bohužel v některých 
případech nemusí podařit dodržet, ať již z důvodu dočasné nedostupnosti spisového materiálu, 
nebo s ohledem na aktuální přetíženost zdejšího útvaru. 
 Pokud by k nějaké prodlevě došlo, dovolujeme si Vás již nyní informovat, že po dobu 
mimosoudního projednávání Vašeho nároku, nejdéle však po dobu 6 měsíců, se dle 
ustanovení § 35 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb. zastavuje běh promlčecích lhůt. 
 Dospějete-li k závěru podat v případě prodlevy zdejšího úřadu (přesahující shora zmíněnou 
šesti měsíční lhůtu k mimosoudnímu projednání věci) žalobu proti státu, dovolujeme si Vás 
informovat, že k řízení v těchto sporech je místně i věcně příslušný Obvodní soud pro Prahu 2 
(t. j. soud žalovaného státu), nebo soud, v jehož obvodu došlo k události zakládající žalované 
právo. Na který z těchto soudů se obrátíte, záleží na Vašem uvážení. Dle zákona č. 549/1991 
Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je žalobce podávající žalobu v této 
věci osvobozen od soudních poplatků. 
 
 
 S pozdravem 
     
       ředitel odboru odškodňování 

    Mgr. Jakub Severa v. r. 
 
Za správnost vyhotovení:  
Bc. Daniel Dior 
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