
I. 

Návrh 

Usnesení  

vlády České republiky 

ze dne........................č........ 

 

k vyrozumění veřejného ochránce práv podle zákona č. 349/1999 Sb., 

o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, 

ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání 

nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup  

 

a 

 

k doporučení veřejného ochránce práv ke změně zákona č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

 

 
V l á d a 

 

I.    b e r e   n a   v ě d o m í   

a) vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky podle 

ustanovení § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném 

ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, ve věci postupů ústředních 

správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za 

nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup státu, 

b)  doporučení veřejného ochránce práv vládě České republiky podle 

ustanovení § 22 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, 

ve znění pozdějších předpisů, ke změně zákona č. 82/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci; 

II.   s c h v a l u j e 

Desatero „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné 

rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup obsažené v příloze tohoto usnesení 

(dále jen „Desatero“); 

 



III.  u k l á d á 

a) členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a vedoucím 

jiných správních úřadů zajistit dodržování Desatera v jím řízených 

správních úřadech a zveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

a to do 60 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení; 
 

b) ministru spravedlnosti zpracovat a předložit vládě do 31. 12. 2012 návrh 

změny 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), zejména s důrazem na podrobnější rozvedení 

úpravy regresního vymáhání poskytnutých náhrad škody (přiměřeného 

zadostiučinění) a na podrobnější rozvedení úpravy předběžného 

projednávání nároků ústředními správními úřady. 

 

 

 

 

 

Provedou: 

členové vlády 

vedoucí ostatních správních úřadů 

ministr spravedlnosti 


