
Text novelizovaných předpisů v platném znění s vyznačením navrhovaných 

změn 

 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích 

 

§ 47 

       

(1) Fyzické osoby, které z titulu svých funkcí nebo pracovního zařazení v organizačních 

složkách anebo z titulu pověření vykonávat za stát jeho práva akcionáře právně anebo jinak 

jednají ohledně majetku a plní další úkoly stanovené tímto zákonem, jsou povinny provádět 

tuto činnost s odbornou péčí a postupovat podle tohoto zákona, dalších právních předpisů a 

vnitřních předpisů, jimiž se hospodaření a nakládání s majetkem řídí. 

      

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 odpovídají za porušení stanovených povinností a za škodu, 

která tím vznikla na majetku, s nímž je organizační složka příslušná hospodařit, v rozsahu 

trestněprávních, pracovněprávních a občanskoprávních předpisů. Tím není dotčeno 

uplatňování odpovědnosti a sankcí vůči organizačním složkám podle zvláštních právních 

předpisů. 

    

(3) Smluvním přenesením výkonu činností uvedených v odstavci 1 na jinou osobu se 

odpovědnosti podle odstavce 2 nelze zprostit. 

 

(4) Pro účely uplatňování odpovědnosti za škodu se na organizační složky hledí jako na 

samostatné právnické osoby. 

 

 

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

 

§ 18 

Společná ustanovení o regresní úhradě 

 

(1) Právo na regresní úhradu vznikne pouze tehdy, byla-li škoda způsobena zaviněným 

porušením právní povinnosti. 

 

(2) Zavinění je povinen prokázat ten, kdo uplatňuje nárok na regresní úhradu 

 

(3) Byla-li škoda způsobena zaviněným porušením právní povinnosti více osob, jsou povinny 

zaplatit regresní úhradu podle své účasti na způsobení škody. V odůvodněných případech může 

soud rozhodnout, že odpovídají společně a nerozdílně. 
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(4) Kdo je povinen platit regresní úhradu společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi 

podle účasti na způsobení vzniklé škody. 

(5) Soud může regresní úhradu přiměřeně snížit zejména s přihlédnutím k tomu, jak ke škodě 

došlo, jakož i k osobním a majetkovým poměrům fyzické osoby, která ji způsobila. Snížení 

nelze provést, jde-li o škodu způsobenou úmyslně. 

 

(6) Ten, proti němuž byl uplatněn nárok na regresní úhradu, má proti subjektu, který po něm 

regresní úhradu požaduje, právo uplatnit všechny námitky, které tento subjekt mohl uplatnit 

vůči poškozenému v řízení o náhradě škody. 

 

(7) Organizační složka státu bezodkladně posoudí uplatnění nároku na regresní úhradu 

a pořídí o tom zápis. 
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