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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 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích 

Čl. I 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., 
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., 
zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 
Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona 
č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 
zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona 
č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., 
zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 185/2016 
Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 65/2017 
Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 6, které 
včetně poznámky pod čarou č. 96 znějí: 

„(2) Právní osobnost a svéprávnost státu se pro účely jeho vystupování v právních vztazích 
s jinými osobami dělí mezi jednotlivé organizační složky, které jsou podle tohoto zákona anebo 
podle zvláštních právních předpisů věcně příslušné k zajišťování výkonu práv a plnění závazků 
státu v těchto právních vztazích a jsou účetními jednotkami.  

(3) Organizační složky uvedené v odstavci 2 naplňují právní osobnost a svéprávnost státu 
v právních vztazích, které se jich týkají, samostatně a vzájemně nezávisle.  

(4) Týká-li se právní vztah současně různých organizačních složek uvedených v odstavci 
2, naplňuje každá z nich právní osobnost a svéprávnost státu v rozsahu, který odpovídá její 
příslušnosti. 

(5) Odstavce 2 až 4 se použijí přiměřeně i na právní vztahy mezi organizačními složkami 
navzájem. Právní jednání organizačních složek se v těchto případech řídí ustanovením § 19 
odst. 1. 
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(6) V řízení před soudy a jinými orgány vystupují organizační složky za stát jako jednotliví 
účastníci96). Vystupuje-li v řízení před soudy a jinými orgány za stát v téže věci více 
organizačních složek, postupují v řízení samostatně, v souladu se svou procesní rolí a vzájemně 
nezávisle v rozsahu, který odpovídá jejich příslušnosti. 
________________ 
96) § 19 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.“. 

2. V § 46 se ve větě první zrušuje odkaz na poznámku pod čarou č. 65 a věta druhá se 
nahrazuje větami, které znějí: „Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávných úředním postupem se řídí zvláštním 
právním předpisem65); tím však nejsou dotčeny podmínky vystupování státu v právních 
vztazích podle tohoto zákona. V případě regresní úhrady podle zákona upravujícího 
odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem se ustanovení § 47 odst. 4 použije obdobně.“. 

3. V § 47 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Organizační složka v případě vzniku škody na majetku, se kterým je příslušná 

hospodařit, bez zbytečného odkladu posoudí uplatnění nároku na náhradu škody vůči osobě 
odpovědné podle odstavce 2 a pořídí o tom záznam.“. 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

Čl. II 

Zákon 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), ve znění zákona č. 120/2001 Sb., 
zákona č. 234/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 41/2009 
Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb. a zákona č. 178/2018 Sb., se mění takto: 

1. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Došlo-li ke škodě nesprávným úředním postupem podle § 13 odst. 1 věty druhé a třetí 

a posuzují-li se pro účely náhrady této škody navazující správní a soudní řízení jako jeden celek, 
jedná za stát příslušný úřad, do jehož působnosti náleží odvětví státní správy, v němž probíhalo 
správní řízení.“. 
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

2. V § 6 odst. 4 se za slova „odstavce 2“ vkládají slova „nebo 3“. 

3. V § 6 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 
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4. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Je-li pro posouzení nároku na náhradu škody nezbytné zohlednit okolnosti, k nimž má 

v rámci své činnosti přístup úřad nebo jiný orgán veřejné moci, který není k jeho projednání 
příslušný, poskytne tento úřad nebo jiný orgán veřejné moci příslušnému úřadu nezbytnou 
součinnost; to platí pro řízení před soudem obdobně.“. 

5. V § 18 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
„(7) Povinnost poskytnout nezbytnou součinnost podle § 14 odst. 4 platí pro posouzení 

práva na regresní úhradu obdobně. 

Čl. III 

Přechodné ustanovení 

Na řízení o nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se použije zákon č. 82/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona; povinnost poskytnout nezbytnou součinnost podle ustanovení § 14 a 18 zákona 
č. 82/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tím však není 
dotčena. 
 

ČÁST TŘETÍ 
ÚČINNOST 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 
vyhlášení. 
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