
 
 

 

Žadatel požadoval poskytnutí následující informace:  

1) 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 („zákon“) za rok 2012 a 2013 

(„rozhodné období“), a to konkrétně:  

 

1. počet žádostí dle zákona, které Úřad eviduje za rozhodné období.  

2. počet žádostí dle zákona za rozhodné období, kterým  

i. bylo zcela vyhověno.  

ii. bylo částečně vyhověno.  

3. počet žádostí dle zákona za rozhodné období, kterým nebylo vyhověno.  

4. počet žádostí dle zákona za rozhodné období, které jsou v řízení.  

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

6. výše náhrady škody vyplacené bez soudního rozhodnutí dle zákona za rozhodné období.  

7. výše náhrady škody vyplacené na základě rozsudku soudu o žalobě podané dle zákona.  

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

období.  

 

2) Sdělení, zda existuje návod/manuál či jiný zveřejněný postup pro uplatnění nároku dle zákona 

vypracovaný či převzatý správním orgánem.  

a. pokud takový návod, v jaké podobě – elektronické/tištěné/obou.  

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

 

3) Sdělení, zda je možné se ve věcech nároků dle zákona obrátit na konkrétního kompetentního 

pracovníka správního orgánu.  

 

4) Sdělení, kdo posuzuje žádosti dle zákona (např. jednotlivec či konkrétní oddělení).  

 

5) Informace o tom, zda je řízení o žádostech dle zákona posuzováno dle správního řádu.  

 

Žadateli byla poskytnuta následující informace:  

 

1) 

1. Za rozhodné období (2012-2013) Úřad eviduje 4 žádosti podle zákona.  

2. Počet žádostí, kterým bylo zcela/částečně vyhověno:  0 

3. Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno:  4 

4. V současnosti se Úřad nezabývá žádnou z žádostí doručených v rozhodném období.  

5. V žádostech byly požadovány náhrady ve výši 2.800,- EUR, 34.864,- Kč, 100.000,- Kč a 

2.875.959,60 Kč. 

6. Výše vyplacené náhrady bez soudního rozhodnutí: 0 Kč 

7. Výše vyplacené náhrady na základě rozsudku soudu: 0 Kč 



 
 

 

8. Převažující oblast, do níž spadaly žádosti v rozhodném období: veřejné zakázky 

 

2) Žádný návod/manuál pro uplatnění nároku dle zákona vypracovaný či převzatý správním orgánem 

neexistuje. 

 

3) Ve věcech nároků podle zákona není možné obrátit se na konkrétního pracovníka, jež by byl touto 

agendou primárně pověřen. 

 

4) Žádosti podle zákona posuzuje příslušný předsedou pověřený organizační útvar. 

 

5) Řízení je posuzováno podle správního řádu. 

 

 

 


