Úřad vlády České republiky
Vedoucí Úřadu vlády ČR

Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 9/2016
k postupu při vyřizování stížností podle zákona č. 82/1998 Sb.
V návaznosti na usnesení vlády ze dne 15. srpna 2012, č. 593 přijatého k Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání
nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a zavazujíc se
dodržovat Desatero „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí
nebo nesprávný úřední postup vydané Veřejným ochráncem práv dne 31. května 2011 a zavazujíc
se v návaznosti na nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 1612/09 ze dne 23. února 2010 respektovat při postupu podle 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) (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“),
principy dobré správy obecně, vydávám toto rozhodnutí:

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) jedná jménem státu ve věcech náhrady škody
a poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobených rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem v případech, kdy vykonává státní moc.

2.

Při projednávání žádosti o náhradu škody nebo poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou
újmu způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem se
postupuje podle tohoto rozhodnutí a podle zákona č. 82/1998 Sb.

3.

V působnosti Úřadu se posuzují zejména žádosti o náhradu škody nebo poskytnutí zadostiučinění podle zákona č. 82/1998 Sb. ve věcech:
a)
b)

dotačního řízení
postupu podle zákona č. 106/1999 Sb.

Článek 2
Útvar příslušný k vyřízení žádosti
1.

Útvarem příslušným k vyřízení žádosti podle zákona č. 82/1998 Sb. je Odbor právní a kontrolní (dále jen „příslušný útvar“).

2.

Zjistí-li jiný než příslušný útvar, že podání je žádostí podle zákona č. 82/1998 Sb., postoupí
takové podání bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru.

3.

Příslušný útvar informuje o podané žádosti útvary, kterých se žádost týká, nebo vůči jejichž
činnosti žádost směřuje, a dále je též informuje o způsobu vyřízení žádosti. Zjistí-li příslušný útvar, že útvarem, jehož se stížnost týká, nebo vůči jehož činnosti žádost směřuje, došlo
k porušení zákona, navrhne vedoucímu Úřadu přijmout opatření k nápravě.

Článek 3
Posuzování žádosti
1.

Předpoklady zakládající odpovědnost státu za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobné
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a podmínky, za kterých
stát odpovídá, upravuje zákon č. 82/1998 Sb.

2.

Příslušný útvar informuje žadatele o tom, že jeho žádost obdržel.

3.

Zjistí-li příslušný útvar, že v dané věci je příslušný jednat jménem státu jiný úřad, žádost mu
neprodleně postoupí. O této skutečnosti vyrozumí žadatele.

4.

Příslušný útvar posuzuje žádost podle obsahu. Příslušný útvar zkoumá veškeré okolnosti,
které by mohly mít vliv na náhradu škody nebo poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za
nemajetkovou újmu, a to i takové, které žadatel v žádosti neuvedl. Příslušný útvar postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

5.

Příslušný útvar posuzuje žádost nestranně, dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly a postupuje tak, aby státu ani
žadateli nevznikaly zbytečné náklady.

Článek 4
Zajišťování dalších podkladů
1.

Příslušný útvar si pro vyřízení stížnosti zajistí veškeré nezbytné podklady. Je-li žádost neúplná, nebo chybí-li v žádosti některý z důležitých podkladů, vyzve příslušný útvar žadatele
k doplnění žádosti nebo podkladů ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dní.

2.

Příslušný útvar je povinen zajistit si sám takové podklady, které si může opatřit z veřejně
dostupné úřední evidence, nebo z jiných pro něj dostupných zdrojů.

Článek 5
Součinnost
1.

Příslušný útvar je oprávněn po ostatních útvarech, kterých se žádost týká, nebo vůči jejichž
činnosti žádost směřuje, požadovat nezbytnou součinnost.

2.

Útvar poskytující součinnost poskytne na žádost příslušnému útvaru především své stanovisko ve věci a dokumenty vztahující se k danému případu, které má k dispozici, ve lhůtě
stanovené příslušným útvarem, zpravidla ve lhůtě 15 dní.

3.

Příslušný útvar zajišťuje poskytnutí součinnosti jinému úřadu, který je oprávněn podle
zákona č. 82/1998 Sb. jednat jménem státu, je-li taková součinnost nezbytná.

Článek 6
Vyřízení žádosti
1.

Příslušný útvar je povinen postupovat bez zbytečných průtahů tak, aby žádost byla vyřízena co možná nejrychleji.

2.

Žadatel musí být vyrozuměn o vyřízení žádosti nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení žádosti Úřadu. Ve skutkově složitých případech je příslušný útvar oprávněn žádost vyřídit v delší lhůtě. O této skutečnosti musí být žadatel vyrozuměn s uvedením lhůty, ve které
lze očekávat vyřízení žádosti a s poučením, že tím není dotčeno jeho právo domáhat se
náhrady škody nebo přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu soudně.
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3.

Vyřízení žádosti, případně sdělení o nevyřízení žádosti v zákonné lhůtě 6 měsíců, se
provádí formou dopisu vedoucího Úřadu. Návrh dopisu připraví příslušný útvar.

4.

V případě, že se žádosti nevyhoví v plném rozsahu, musí dopis s vyjádřením zaslaný žadateli obsahovat důvody, pro které nebylo žádosti zcela nebo zčásti vyhověno a poučení o
právu žadatele domáhat se náhrady škody nebo přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu soudně.

5.

Navrhne-li příslušný útvar žádosti zčásti nebo zcela vyhovět, uvede v informaci pro vedoucího Úřadu důvody a důkazy, které jej přesvědčily k tomu, že má být zčásti nebo zcela
vyhověno.

Článek 7
Evidence žádostí
1.

Příslušný útvar zajišťuje evidenci všech přijatých žádostí.

2.

Evidence obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

identifikační údaje žadatele
datum doručení žádosti
stručné shrnutí podané žádosti
výši požadované náhrady škody nebo způsob zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou
újmu
název věcně příslušných útvarů, kterých se žádost týká, nebo vůči jejichž činnosti
žádost směřuje
výsledek posouzení žádosti a způsob vyřízení
datum vyřízení žádosti
informaci o případném soudním sporu ve věci uplatněného nároku

Článek 8
Povinnost regresu
Nahradí-li Úřad škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo poskytne-li přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu v penězích, je příslušný
útvar povinen neprodleně zahájit kroky vedoucí k uplatnění regresu po osobách, které škodu nebo
nemajetkovou újmu způsobily, nebo se na ní podílely.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1.

Zrušuji Rozhodnutí vedoucího Úřadu č. 33/2015 ze dne 31. března 2015.

2.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze 8. 3. 2016

Ing. Pavel Dvořák v.r.
vedoucí Úřadu vlády České republiky
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