
Pozměňovací a jiné návrhy 

 

k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým 

se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 69) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona je obsažen v usnesení ústavně právního výboru č. 70 

z 23. schůze ze dne 5. září 2018 (tisk 69/5). 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 29. ledna 2019 
 

 

Poslanec Jakub Michálek 

(SD 2119) 

 

1. Nadpis zákona zní:  

,,ZÁKON 

ze dne …………………2019, 

kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 82/1998 

Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

2. Nad označení článku I se vkládá označení a nadpis části první, který zní: 

 

,,ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích“. 

 

3. Článek I zní: 

 

,,V § 47 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb. se 

doplňuje odstavec 4, který zní: 

 

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

samostatné právnické osoby.“.“. 
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4. Za článek I se vkládá se část druhá, která včetně nadpisu zní:  

 

,,ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

  

Čl. II 

 

V § 18 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), se doplňuje nový odstavec 7, který 

zní: 

 

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

pořídí o tom zápis.“.“. 

 

5. Dosavadní článek II se označuje jako článek III, nad označení tohoto článku se vkládá 

označení a nadpis části třetí, které znějí: 

 

,,ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze  30. ledna 2019 

 

 

 

 

Ing. Jan Řehounek, v.r. 

zpravodaj garančního výboru  

 

 

 

prof. JUDr. Helena Válková, CSc., v.r. 

zpravodajka ústavně právního výboru 
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