
 

1) Dále uvedené statistické údaje evidované k žádostem dle zákona č. 82/1998 Sb., o 
odpovědnosti státu 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) („zákon“) za rok 2012 a 
2013 („rozhodné období“).  

1. počet žádostí dle zákona, které adresovaný správní orgán eviduje za rozhodné 
období.  

SPK v rámci své působnosti eviduje za rozhodné období 2012-2013 
celkem 4 (čtyři) žádosti o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb. 

 2. počet žádostí dle zákona za rozhodné období, kterým 

 i. bylo zcela vyhověno  -  0  (nula)  

 ii. bylo částečně vyhověno  -  0 (nula) 

3. počet žádostí dle zákona za rozhodné období, kterým nebylo vyhověno  -  2 
(dvě)  

4. počet žádostí dle zákona za rozhodné období, které jsou v řízení -  2  (dvě)  

5. výše náhrady škody požadované v žádostech dle zákona za rozhodné období  -  

 630 USD, 180.000,- Kč, 570.000,- Kč a 260.000,- Kč.  

6. výše náhrady škody vyplacené bez soudního rozhodnutí dle zákona za 
rozhodné období –  0 (nula).  

7. výše náhrady škody vyplacené na základě rozsudku soudu o žalobě podané 
dle zákona – 0  (nula).  

8. převažující oblast (působnost správního orgánu), do které směřuje žádost dle 
zákona za rozhodné období.  

Pasová agenda a řízení o udělení krátkodobého víza z titulu 
rodinného příslušníka občana EU/ČR 

2) Existuje návod/manuál či jiný zveřejněný postup („návod“) pro uplatnění nároku 
dle zákona vypracovaný či převzatý správním orgánem  -  ano. 

a. pokud takový návod existuje, v jaké podobě – elektronické.  

b. pokud takový návod existuje v elektronické podobě, uveďte prosím 
elektronický odkaz.  

Postup při uplatňování nároku podle zákona č. 82/1998 Sb. je 
k dispozici na internetových stránkách MZV ČR. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/jak_zadat_mzv_o_odsk
odneni.html 

 



3) Je možné se ve věcech nároků dle zákona obrátit na konkrétního kompetentního 
pracovníka správního orgánu + 4) Kdo posuzuje žádosti dle zákona (např. 
jednotlivec či konkrétní oddělení).  

Koordinace vyřizování žádostí podle zákona přísluší Sekci právní a 
konzulární MZV ČR 

 

5) Je řízení o žádostech dle zákona posuzováno dle správního řádu.  

Na řízení o žádosti podle zákona č. 82/1998 Sb., se nevztahuje správní 
řád. 


